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Abstrakt 

 

Táto bakalárska práca sa zameriava na otázku liberalizácie trhu s elektrinou v Európskej 

únii, konkrétne na prípade Slovenskej republiky. Cieľom tejto práce je analýza procesu 

otvárania trhu s elektrinou na Slovensku, popis procesu implementácie jednotlivých 

energetických balíčkov Európskej únie, ako aj analýza súčasného stavu na trhu 

s elektrinou so zameraním sa na popis jednotlivých aktérov a účastníkov trhu. Táto 

práca je doplnená o stručnú analýzu pozitív a negatív liberalizačného procesu a procesu 

unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov.  

 



   

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the question of electricity market liberalization in the 

European Union, especially on the case of Slovak Republic. The goal of this thesis is 

process analysis of the electricity market opening in Slovakia, tracking of the 

implementation process of individual European energy packages, as well as analysis of 

current state on the electricity market in Slovakia with focus on the key actors and 

participants on the market. This thesis is enriched by short analysis of positives and 

negatives of the liberalization process and of the unbundling process of vertically 

integrated companies.  
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Úvod 

 Energetická problematika je v súčasnosti jedna z najaktuálnejších otázok na 

štátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Otázky energetickej bezpečnosti, nedostatku 

fosílnych palív,  prechodu k obnoviteľným zdrojom energie a ich vplyv na sústavy, 

liberalizácie trhu a iné naberajú čoraz viac na dôležitosti. Jedna z týchto energetických 

otázok – otázka otvárania trhu s energiami – je v poslednom období, spolu s otázkou 

zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok energií, dôležitou témou v kuloároch 

inštitúcii Európskej únie. Je potrebné dodať, že energetická problematika bude stále 

vždy prítomnou témou v ľudskej spoločnosti, a preto je dôležité aby sa jej venovala 

patričná pozornosť. 

 Postupná liberalizácia trhu v Európskej únii je od začiatku budovania jednotného 

európskeho trhu, kodifikovaného v Maastrichtskej zmluve, dosahovaná s ohľadom na 

cieľ vybudovať jednotný európskych trh s energiami. Doposiaľ boli v rámci tohto 

procesu vytvorené tri energetické balíčky pre členské štáty, ktoré ich implementáciou na 

národnej platforme priniesli postupné zmeny na trhu s energiami, najmä čo sa týka trhu 

s plynom a elektrinou. Okrem týchto troch energetických balíčkov, dôležitú úlohu 

v rámci tohto procesu v súčasnej dobe hrá aj výzva Európskej únie 2020, ktorá 

stanovuje energetickú politiku Európskej únie v najbližších rokoch. 

 Táto bakalárska práca sa práve zameriava na otázku liberalizácie trhu 

s elektrinou v Európskej únii, konkrétne na prípade Slovenskej republiky. Slovenská 

republika ako jeden z nových členských štátov, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004, mal 

v ohľade implementácie týchto energetických balíčkov výrazne odlišnú pozíciu 

v porovnaní so starými členskými štátmi. Slovenská republika musela už v rámci 

prístupového procesu začať s procesom implementácie týchto noriem, ktoré boli 

dohodnuté bez jej účasti.  Táto práca skúma ako Slovenská republika postupovala 

v otázke otvárania trhu s elektrinou, ako sa vyrovnala s implementáciou jednotlivých 

energetických balíčkov a aký je súčasný stav na trhu s elektrinou na Slovensku. 
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Problematika otvárania trhu s elektrinou na Slovensku je veľmi sledovaná téma 

jednak slovenskými úradmi, politikmi, ako aj verejnosťou kvôli charakteru elektriny 

ako nevyhnutnej komodity pre život v súčasnej spoločnosti. Každoročne, Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví (Úrad) vystavuje správu o dodržiavaní a naplňovaní kritérií 

pre trh s elektrinou. Verejnosť, ako aj politická elita je konfrontovaná s otázkou 

rastúcich cien elektriny. Napriek mnohým článkom a štúdiám, mi nie je známa žiadna 

ucelená práca zameriavajúca sa komplexne na otázku otvárania trhu s elektrinou na 

Slovensku, a preto je jedným z cieľov tejto práce zaplniť túto medzeru.  

 Hlavná výskumná otázka položená v tejto práci je teda, nakoľko sa darí 

Slovenskej republike ako jednej z novších prijatých členských štátov dodržiavať 

princípy Európskej únie pri liberalizácii trhu s elektrinou a ako napreduje v procese 

implementácie energetických balíčkov. Ďalej sa táto práca dotýka aj ďalších otázok, a to 

najmä negatív a pozitív tohto liberalizačného procesu, a prípadných výziev pre 

Slovenskú republiku v budúcnosti. Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sú v tejto práci 

využité najmä jednotlivé výročné správy rôznych subjektov trhu s elektrinou, teda 

zaoberajúcimi sa hlavne prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny. Ďalej sú 

zužitkované výročné správy a analýzy spomenutého Úradu, ako aj niektorých 

európskych inštitúcií. Samozrejme, práca sa opiera o slovenskú ako aj európsku 

legislatívu a ako doplnenie sú využité informácie priamo od ľudí stojacími za procesom 

implementácie energetických balíčkov v Slovenskej republike. Okrem iného sú taktiež 

použité odborné štúdie a články z rôznych zdrojov. 

Táto práca ďalej napreduje v tejto štruktúre. Ako prvá nasleduje kapitola 

zohľadňujúca teoretický koncept liberalizácie trhu a definícií jednotlivých procesov 

a účastníkov trhu s elektrinou. Následne je predstavený historický proces otvárania trhu 

s elektrinou v Európskej únii - takzvané tri energetické balíčky. Ďalej práca pokračuje 

už samotným prípadom Slovenskej republiky, pričom najprv sú rozobrané vybrané 

charakteristiky Slovenska v oblasti trhu s elektrinou, neskôr je zohľadnený proces 

implementácie jednotlivých balíčkov Európskej únie a otvárania trhu. Následne je 

analyzovaný súčasný stav na trhu elektrinou na Slovensku z pohľadu jednotlivých 

účastníkov trhu, kľúčový proces liberalizácie trhu, a to proces zmeny dodávateľa, ako aj 

stručné priblíženie vývoja ceny elektriny a regulačnej úlohy Úradu pri jej stanovení. 
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Táto práca je zakončená analýzou procesu liberalizácie a priblíženie negatív, pozitív 

a výziev vyplývajúcich z procesu otvárania trhu s elektrinou na Slovensku, ako aj 

v Európskej únii.   V úvode tejto práce je pripojený  projekt bakalárskej práce, tak ako 

ho schválila vedecko-pedagogická rada Institutu ekonomických studií v júni 2011. Na 

rozdiel od tohto projektu sa práca nevenuje porovnaniu Slovenskej republiky v rámci 

priemeru Európskej únie, kvôli rozsahu témy a možnosti jeho spracovania v inej práci, 

práca je doplnená o komparáciu s krajinami Vyšehradskej štvorky.  

  . 
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1. Teoretický koncept liberalizácie trhu – základné pojmy a 

definície 

V tejto kapitole sú zhrnuté základné definície a pojmy, o ktoré sa táto práca opiera, 

ako aj vysvetlenie samotného procesu liberalizácie trhu s elektrinou. Teoretické 

definície v tejto časti práce sú aktuálne najmä pre podniky a činnosti na trhu s elektrinou 

na Slovensku, a preto, čo sa týka citácii zo slovenskej legislatívy, sú vynechané časti 

týkajúce sa trhu s plynom, ktoré sú inak obdobné ako tie pre trh s elektrinou a tvoria 

súčasť rovnakých zákonov. V ďalších kapitolách sú zmienené ďalšie koncepty 

a definície, ktoré bolo lepšie zanechať v danej časti ako ich uviesť na tomto mieste. 

Nasledujúca časť práce sa teda týka hlavne liberalizácie ako takej, integrovaným 

podnikom, unbundlingu a definovaním jednotlivých aktérov na trhu s elektrinou. 

1.1. Liberalizácia trhu – od monopolov k jednotnému energetickému trhu 

 Pri pohľade na európsku integráciu sa objavuje otázka, akú zotrvačnosť má 

integračný efekt naštartovaný v období po druhej svetovej vojne a do akých oblastí až 

bude zasahovať. Maastrichtská zmluva vytvorila právny rámec pre vznik jednotné trhu 

a umožnila voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Čo sa týka trhu s energiami, 

a pre naše potreby s elektrinou, vývoj smeruje tiež k jednotnému trhu pre celú Európsku 

úniu, podľa vzoru súčasného jednotného trhu pre voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a 

kapitálu. Takzvaný neofunkcionalistický spill-over efekt napomohol k procesu 

vytvárania jednotného trhu (alebo na druhej strane k otváraniu a deregulácii národných 

trhov) s elektrinou. Len vývoj ukáže kam až liberalizácia trhu s energiami dospeje a ako 

sa naplnia ciele Európske únie.  

Liberalizácia v tomto zmysle teda znamená otváranie trhu s elektrinou, teda 

možnosť pre každého zákazníka vybrať si akéhokoľvek dodávateľa elektriny, pričom 

podmienkou vytvorenia takéhoto trhu je odstránenie monopolného postavenia tzv. 

„pôvodných“ alebo aj „tradičných“ dodávateľov. Popri vytvorení možnosti účasti 

viacerých dodávateľov bolo v rámci liberalizácie trhu potrebné zabezpečiť, aby všetci 

títo dodávatelia - aj noví aj „tradiční“ - mali na trhu rovnaké postavenie a aby teda noví 

dodávatelia neboli diskriminovaní a mali aj reálnu šancu tradičným dodávateľom 
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konkurovať. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sa stal tzv. unbundling - 

rozdelenie vertikálne integrovaných podnikov, ktoré mali kontrolu nad prenosom, 

distribúciou a predajom elektriny, a teda bolo riziko, že by „tradičným“ dodávateľom 

distribučné spoločnosti, v rámci existencie ako súčasť vertikálne integrovaného 

podniku, napomáhali na úkor nových dodávateľov.  

V liberalizačnom procese teda dochádzka k unbundlingu týchto vertikálne 

integrovaných podnikov a odstraňovaniu prekážok pre vstup na trh výroby a dodávky 

elektrinou, s cieľom vytvoriť konkurenčné trhové prostredie tam, kde predtým boli 

činnosti spojené s elektrinou v rukách monopolných firiem, často vlastnených štátom. 

[Meeus, L; Purchala, K; Belmans, R. 2005: 25] 

Pre lepšiu predstavu, čo všetko liberalizácia trhu s elektrinou obsahuje, ponúka 

nasledujúca tabuľka, ktorá bola prebratá zo štúdie Pollitta a Jamasba z roku 2005, 

ktorou analyzovali dovtedajší vývoj v procese liberalizácie trhu s elektrinou v Európskej 

únii, stručný prehľad hlavných krokov  v tomto procese  [Jamasb, T; Pollitt, M. 2005: 

2]: 

Proces Náplň procesu 

Reštrukturalizácia Vertikálny unbundling výroby, prenosu, distribúcie a dodávateľských 

aktivít 

Horizontálne oddelenie výroby a dodávky 

Konkurencia a 

trhy 

Konkurencia na veľkoobchodnom a maloobchodnom trhu 

Umožnenie voľného vstupu do výroby a dodávky elektriny 

Regulácia Vytvorenie nezávislého regulátora 
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Ponúknutie prístupu tretím stranám do sústavy 

Stimulačná regulácia prenosovej a distribučnej sústavy 

Vlastníctvo Umožnenie vzniku nových, súkromných vlastníkov 

Privatizácia existujúcich podnikov vo verejnom vlastníctve 

 Najviditeľnejšie sa liberalizácia trhu s elektrinou prejaví práve v procese 

unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov. V nasledujúcich kapitolách priblížim 

európsku a slovenskú legislatívu, ktoré boli výsledkom snáh o naplnenie týchto vyššie 

zmienených krokov. V tejto kapitole nasleduje priblíženie hlavných teoretických 

pojmov, o ktorých pojednáva táto práca ďalej. 

1.2. Integrovaný podnik 

Integrované podniky predstavujú v prípade Slovenska tri pôvodné regionálne 

spoločnosti, teda Východoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika 

a Západoslovenská energetika. Je pritom dôležité rozlišovať medzi vertikálne 

integrovaným podnikom (na ktorý pôsobí ďalej zmienená legislatíva, a ktoré v našom 

prípade predstavujú zmienené regionálne spoločnosti) a horizontálne integrovaným 

podnikom. 

Vertikálne integrovaný podnik je v slovenskej legislatíve definovaný ako taký, 

kde „podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností prenos 

elektriny alebo distribúcia elektriny a najmenej jednu z činností výroba elektriny alebo 

dodávka elektriny...“ [Zákon 656/2004 2004: 2] Teda ide o previazanie výroby alebo 

dodávky a distribúcie alebo prenosu, teda previazanie, ako uvidíme neskôr, 

neregulovaných a regulovaných činností na trhu s elektrinou.  
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Na druhej strane horizontálne integrovaný podnik je „podnik vykonávajúci jednu 

z činností výroba elektriny pre dodávku elektriny alebo pre prenos elektriny alebo pre 

distribúciu elektriny a akúkoľvek inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania 

v elektroenergetike...“ [Zákon 656/2004 2004: 2] V horizontálne integrovanom podniku 

teda nedochádza k súbežnému prelínaniu rozhodovacích kompetencií a právomocami 

nad regulovanými a neregulovanými činnosťami na trhu s elektrinou.  

1.3. Formy unbundlingu 

Pre potreby tejto práce je nutné popísať v tejto časti rozdiel medzi jednotlivými 

formami unbundlingu prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy – účtovný, 

funkčný, právny a vlastnícky unbundling. Tieto úrovne oddelenia alebo vyčlenenia 

prenosovej a distribučnej sústavy sú jednou z hlavných náplní smerníc a zákonov, 

o ktorých pojednávajú ďalšie kapitoly tejto práce, avšak pre lepšie pochopenie 

a vyjasnenie pojmov ich uvádzam už teraz. V skratke, unbundling vertikálne 

integrovaných podnikov znamená oddelenie regulovaných od neregulovaných činností 

na trhu s elektrinou (a samozrejme aj na iných trhoch). [Hrušč 2008: 53]   

 Účtovný unbundling predstavuje jednoducho vedenie vlastného účtovníctva pre 

každú z činností – prenos, distribúcia, výroba a dodávka elektriny vo vertikálne 

integrovanom podniku. [Directive 96/92/EC 1996: 6]  Účtovný unbundling bol prvý 

stupeň unbundlingu, ktorý zaviedla smernica z roku 1996, a jeho účelom je zabránenie 

tzv. krížovým dotáciám, a teda vykrývanie napríklad straty pri dodávkach elektriny 

ziskom z distribúcie elektriny. [Directive 96/92/EC 1996]   

Funkčný unbundling znamená „oddelenie prevádzky prenosových/distribučných 

sústav od ostatných činností integrovanej energetickej spoločnosti (jedná sa najmä o 

výrobu elektriny a obchod s elektrinou).” [Janíček a kolektív 2009: 113] Prakticky ide 

o organizačné a kompetenčné oddelenie zodpovedných osôb za riadenie prenosovej 

alebo distribučnej sústavy od integrovaného energetického podniku, teda aby 

rozhodnutia týkajúce sa činnosti a prevádzky sústav, boli robené nezávisle od 

integrovaného podniku. [Janíček a kolektív 2009: 113] 
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 Na druhej strane právny unbundling predstavuje oddelenie distribúcie/prenosu aj 

po formálno-právnej stránke. V tomto prípade ide o to, aby „prevádzka 

prenosových/distribučných sústav bola vyčlenená do samostatnej právnej jednotky...“ 

[Janíček a kolektív 2009: 113] Táto forma unbundlingu ešte nezahŕňa majetkové ani 

vlastnícke oddelenie nových spoločností od materských integrovaných podnikov. 

Požaduje však vznik samostatných firiem s vlastnými rozhodovacími právomocami 

nezávislými od integrovaného podniku, avšak tieto firmy môžu (ako to bude 

prezentované na prípade Slovenska) fungovať ako dcérske spoločnosti materských 

podnikov. V realite je však dôležité, ako sa tento právny unbundling na papieri prejaví 

v praxi, teda vo funkčnom unbundlingu.  

Najvyššou formou unbundlingu je vlastnícky unbundling, pri ktorom dochádza 

k odpredaniu právne samostatnej distribučnej/prenosovej spoločnosti materskou 

spoločnosťou nezávislej spoločnosti alebo tretej strane. [Janíček a kolektív 2009: 113] 

Samozrejme, ako podotýkajú aj Janíček a kolektív, táto forma unbundlingu je zo svojej 

podstaty veľmi problematická pretože sa priamo zasahuje do vlastníckych práv 

súkromných osôb. [Janíček a kolektív 2009: 113] Ako uvidíme pri popise európskej 

legislatívy, v treťom energetickom balíčku sa od požiadavky výlučného vlastníckeho 

unbundlingu odstúpilo, stále však ostala táto možnosť pre členské krajiny na báze 

dobrovoľnosti – v prípade prenosových sústav ako jedna z troch možností.  

 



  

 

11

  

1.4. Popis účastníkov trhu s elektrinou 

 Čo sa týka jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou, medzi hlavných patria 

nasledujúci aktéri (myslené po implementácii potrebných smerníc, o ktorých je písané 

neskôr): 

1. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 

• Pod prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa v slovenskej legislatíve 

rozumie „právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na 

vymedzenom území.“ [Zákon 656/2004 2004: 2]  

2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

• Podobne, pod prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa v slovenskej 

legislatíve rozumie „právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu 

elektriny na časti vymedzeného územia.“ [Zákon 656/2004 2004: 2] 

3. Dodávateľ a predajca elektriny 

• Pod dodávateľom elektriny sa v slovenskej legislatíve rozumie „fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.“ 

[Zákon 656/2004 2004: 3] 

4. Výroba elektriny 

• Pod výrobcom elektriny sa v slovenskej legislatíve rozumie „fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny.“ 

[Zákon 656/2004 2004: 2] 
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5. Zúčtovateľ odchýlky 

• Pod zúčtovateľom odchýlky sa v slovenskej legislatíve rozumie 

„právnická osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie rozdielov medzi 

zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny...a skutočne 

dodanými hodnotami dodávok.“ [Zákon 656/2004 2004: 2] 

6. Odberateľ v domácnosti 

• Pod odberateľom elektriny v domácnosti sa v slovenskej legislatíve 

rozumie „fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v 

domácnosti.“ [Zákon 656/2004 2004: 3] 

7. Odberateľ mimo domácnosti 

• Pod odberateľom elektriny mimo domácnosti sa v slovenskej legislatíve 

rozumie „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu, 

ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v 

domácnosti.“ [Zákon 656/2004 2004: 3] 

8. Nezávislý regulátor 

• V Slovenskej republike pôsobí Úrad pre reguláciu sieťových odvetí 

(Úrad), ktorého postavenie rozoberiem bližšie v neskoršej kapitole. 

Zmienené povolenia pre prevádzkovateľa prenosovej/distribučnej sústavy, 

dodávateľa a predajcu a výrobcu elektriny vydáva Úrad. Pre fyzické osoby ide najmä 

o splnenie vekovej hranice 21 rokov, právna a odborná spôsobilosť, pobyt na území 

Slovenskej republiky, bezúhonnosť a splnenie technických podmienok. Obdobné 

podmienky platia aj pre právnickú osobu, pričom konkrétne technické a odborné 

požiadavky vydáva Úrad svojimi predpismi.  [Zákon 656/2004 2004: 6-7] Následne po 

vydaní povolenia majú účastníci trhu oprávnenie vykonávať dané funkcie na 

energetickom trhu. Presné právomoci a  povinnosti účastníkov trhu s elektrinou 

v Slovenskej republike sú definované v druhej časti Zákona 656/2004. Pre rozsah tejto 

práce ich však na tomto mieste nie je potrebné uvádzať do detailov. 



  

 

13

  

2. Historický prehľad liberalizácie trhu s elektrinou v EU 

Táto kapitola prináša v stručnosti prehľad procesu liberalizácie trhu s energiami, 

ale najmä trhu s elektrinou, v Európskej únii, od Maastrichtskej zmluvy po súčasnosť. 

Najdôležitejšie, okrem samotnej Maastrichtskej zmluvy zriaďujúcej jednotný trh, sú tri 

medzníky, a to roky: 1996, 2003 a 2009, v ktorých boli prijaté Európskym parlamentom 

a Radou dôležité smernice a nariadenia ohľadom zmien na trhu s energiami. Pre tieto 

nariadenia a smernice sa zaužívalo jednotné označenie „energetické balíčky“. Na 

nasledujúcich pár stranách je obsah týchto balíčkov stručne priblížený.     

2.1. Legislatívny proces v Európskej únii – kto stojí za liberalizáciou 
trhu? 

 Ako som už spomenul v úvode tejto kapitoly, proces liberalizácie na trhu 

s energiami v Európskej Únii je proces vedený Európskym parlamentom a Radou, teda 

proces napredujúci zhora nadol. Smernice a nariadenia Európskej únie sú vydávané 

s cieľom vytvoriť normy a pravidlá pre úspešné vybudovanie vnútorného trhu  

s energiami, v našom prípade pre vznik vnútorného trhu s elektrinou, avšak nevytvárajú 

konkrétny trh. [Meeus, L; Purchala, K; Belmans, R. 2005: 26] Teda tieto smernice 

a nariadenia slúžia len ako akýsi návod pre jednotlivé členské štáty na jeho 

vybudovanie. 

 Pritom je dôležité podotknúť, že Európsky parlament predstavuje nadnárodné 

teleso na princípe federalizmu a je (alebo by malo byť) oddelené od záujmov členských 

štátov, posilňujúc demokratický charakter Európskej únie. Na druhej strane, Rada 

pozostáva zo zástupcov členských štátov (jednotlivých ministrov), a teda predstavuje 

záujmy jednotlivých vlád členských štátov. Táto dichotómia prináša určitý rozpor 

a diskusiu nad jednotlivými návrhmi smerníc a nariadení, ako uvidíme v prípade 

tretieho energetického balíčka.  
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Pre priblíženie a vyjasnenie problematiky je ešte potrebné zmieniť rozdiel medzi 

smernicou a nariadením Európskeho parlamentu a Rady. Nariadenia musia členské štáty 

prijať v presnom znení, podľa pravidiel a noriem, ktoré boli vytvorené a priamo ich 

preniesť do legislatív jednotlivých štátov. Na druhej strane, v prípade smerníc, je 

členským štátom ponechaná určitá voľnosť v ich implementácii. V smerniciach je 

vyjadrený cieľ a dátum, do ktorého musia tento cieľ dané štáty dosiahnuť, avšak to ako 

ho dosiahnuť, čo sa týka jednotlivých zákonov a prostriedkov je do určitej miery len na 

členských štátoch. 

2.2. Smernica 96/92/EC – začiatok liberalizačného procesu 

 Maastrichtská zmluva vytvorila jednotný trh Európskej únie pre štyri základné 

slobody pohybu, a to pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Úspešné vytvorenie tohto 

trhu prinieslo impulz pre otváranie trhu a rušení obmedzení aj v ostatných oblastiach. 

Pred liberalizáciou trhu s elektrinou, boli vertikálne integrované podniky zodpovedné za 

všetky činnosti súvisiace s predajom, distribúciou, poprípade prenosom a výrobou 

elektriny. Tieto podniky boli väčšinou vlastnené štátmi a mali monopolné postavanie na 

trhu.  

 Liberalizačný proces tohto sektoru začal v roku 1996, kedy bola prijatá 

„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej 

právnej úprave vnútorného trhu s elektrinou“ [Directive 96/92/EC 1996] Táto smernica 

priniesla najmä základné ustanovenia, predpisy a definície pre trh s elektrinou. Čo sa 

týka unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov, Smernica 96/92/EC priniesla len 

administratívne oddelenie v podmienkach účtovného unbundlingu. Podľa zmienenej 

smernice je od vertikálne integrovaných podnikov vyžadované aby viedli separátne 

účtovníctvo pre každú činnosť spojenú s prenosom, dodávkou, distribúciou alebo 

výrobou elektriny. [Directive 96/92/EC 1996: (Article 14)] Táto smernica bola 

zameraná len na pomalé, postupné otváranie trhov s elektrinou v členských štátoch. 

[Meeus, L; Purchala, K; Belmans, R. 2005: 27] Rozsiahlejšie zmeny (a podľa môjho 

názoru doposiaľ najväčšie) v procese liberalizácie trhu priniesol „druhý balíček“ – 

smernica z roku 2003.  
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2.3. Rok 2003 – Druhý balíček 

 Najvýraznejší postup v procese liberalizácie energetického trhu v Európskej únii 

priniesol druhý balíček, konkrétne  „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou 

a o zrušení smernice 96/92/ES“ [Directive 2003/54/EC 2003] V prvom rade je potrebné 

zmieniť, že táto smernica priniesla zatiaľ najrozsiahlejšie zmeny, čo sa týka 

unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov, keďže požadovala od členských štátov 

implementáciu funkčného a právneho unbundlingu. V stručnosti sa dajú požiadavky 

(týkajúce sa trhu s elektrinou a činností na ňom) zmienenej smernice zhrnúť do týchto 

pár bodov: funkčné a právne oddelenie distribúcie/prenosu od dodávky a výroby 

elektriny, vytvorenie nezávislého regulačného úradu na zabránenie diskriminácie, a to, 

že členské štáty majú zaviesť povinnosti verejnej služby zahŕňajúce bezpečnosť 

a pravidelnosť dodávky, kvality a ceny dodávanej elektriny a ochrany prostredia. 

[Datamonitor 2004] Konkrétne pre požiadavky tejto práce je najdôležitejšie práve 

oddelenie činnosti distribúcie od vertikálne integrovaných podnikov, keďže sa tým 

umožnilo oddelenie predaja elektriny od jej distribúcie a možnosť odberateľov zvoliť si 

svojho vlastného dodávateľa elektriny, čo otvorilo trh pre vstup nových spoločností 

naň1. Členské štáty po schválení Smernice 2003/54/EC, mali povinnosť najneskôr do 1. 

Júla 2007 implementovať dané požiadavky do národnej legislatívy. [Directive 

2003/54/EC 2003: (Article 30)] Najmä na proces implementácie tejto smernice a jej 

vplyv na vertikálne integrované podniky v Slovenskej republike upriamim pozornosť 

v jednej z nasledujúcich kapitol.  

                                                 
1
 Najmä Článok 15 zmienenej smernice pojednáva o funkčnom a právnom unbundlingu pre distribúciu. 
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2.4. Tretí balíček procesu liberalizácie trhu 

 Ostatnú zmenu vo vývoji liberalizácie trhu s elektrinou priniesol takzvaný tretí 

energetický balíček v roku 2009. Podľa Janíčeka a kolektívu: „zámer rozvoja a úplnej 

liberalizácie trhu vyššie uvedenými predpismi ES [Druhý energetický balíček – pozn. 

autor] sa  v plnom rozsahu nedosiahol. Z toho dôvodu sa ES rozhodlo pristúpiť k 

zásadným zmenám a prijalo súbor predpisov, ktoré nahrádzajú tieto smernice a 

nariadenia.” [Janíček a kolektív 2009: 28] Tieto nové opatrenia tvoria spomínaný tretí 

energetický balíček a obsahujú najmä tieto smernice a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady: Smernicu 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/72/ES a Smernicu 2009/73/ES 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trhu so zemným plynom, ktorou sa zrušuje 

smernica 2003/73/ES. Tieto dve smernice museli členské štáty implementovať do 3. 

Marca 2011. [Janíček a kolektív 2009: 29] Jedna z ďalších kapitol analyzuje práve 

vhodnosť návrhu tretieho balíčka, ako aj celkového procesu liberalizácie formou 

unbundlingu.  

Okrem týchto dvoch smerníc tretí energetický balíček obsahoval aj nariadenie 

o zriadení Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

a nariadenie o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. 

[Janíček a kolektív 2009: 29] Práve spomenutá Agentúra pre spoluprácu regulačných 

orgánov – ACER – predstavuje ďalší posun v oblasti regulácie a najmä spolupráce 

jednotlivých regulačných úradov a politík jednotlivých štátov. ACER funguje ako 

platforma, respektíve fórum pre jednotlivé regulačné úrady, plní monitorovaciu 

a poradnú funkciu pre Európsku komisiu a Radu. To všetko v zmysle integrácie 

európskych trhov s elektrinou a plynom, ako aj vyplnení medzery v cezhraničnej 

komunikácii medzi prevádzkovateľmi sietí a ostatných subjektov zúčastňujúcich sa 

procesu liberalizácie trhu a budovaní jednotného energetického trhu v Európskej únii. 

[URSO 2012a]2 

                                                 
2
 Pre kompletný prehľad funkcií a právomoci ACERu viď: 

http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/Tasks_and_responsibilities/ACE
R_tasks 
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 Pre potreby tejto práce je najdôležitejšia práve smernica 2009/72/ES, ktorá 

ustanovuje nové pravidlá pre spoločný trh s elektrinou. Smernica hlavne reflektuje 

názor, ako spomenuli Janíček a kolektív, že stav pred rokom 2009 a dovtedajšia 

legislatíva nepriniesli výrazný posun k jednotnému trhu s energiami: „Avšak 

v súčasnosti, existujú prekážky pre predaj elektriny s rovnakými podmienkami a bez 

diskriminácie alebo nevýhod v Spoločenstve. Najmä nediskriminačný prístup do sústavy 

a rovnako efektívna úroveň regulačného dohľadu v každom členskom štáte neexistuje.“ 

[preklad autor] [Directive 2009/72/EC 2009] Podobne podľa analýzy k návrhu tretieho 

balíčka „trvá pôsobenie silných materských energetických korporácií na podnikanie 

distribučných spoločností – členov týchto skupín.“ [Janíček a kolektív 2009: 112] 

 Prvotný zámer Smernice 2009/72/ES bol preto napredovať v oddeľovaní 

vertikálne integrovaných podnikov a dovŕšiť proces unbundlingu, teda implementovať 

vlastnícky unbundling pre prevádzkovateľov prenosových sústav. Avšak tento návrh 

vniesol rozpor medzi oba hlavné európske orgány, Radu a Európsky parlament. Rada, 

ako predstaviteľ národných záujmov, vyjadrila v procese prijímania tretieho 

energetického balíčku nesúhlas proti takémuto kroku. Nemecké a francúzske vlády boli 

najväčšími odporcami voči ďalším zásahom do trhu s plynom a elektrinou. Naopak, 

Parlament videl ako jedinú správnu cestu pokračovať v procese a dovŕšiť úplné 

oddelenie prevádzkovateľov prenosových sústav za účelom posilnenia postulátu 

nediskriminačného trhu, keďže len skutočné konkurenčné prostredie dokáže priniesť 

najlepšiu cenu a bezpečnú dodávku pre zákazníkov. [Datamonitor 2009] 

 V konečnom návrhu, ktorý bol následne schválený Radou aj Parlamentom sa 

upustilo od výlučnej požiadavky vlastníckeho unboundlingu pri prevádzkovateľoch 

prenosových sústav, a zakomponovali sa 2 ďalšie alternatívy ktoré si členské štáty 

mohli pri realizácii unbundlingu prevádzkovateľov prenosových sústav vybrať- tzv. ISO 

(independent system operator) a ITO (independent transmission operator) koncept. Pre 

účely tejto práce však bližšie analyzovanie oboch konceptov nie je relevantné.3 

[Directive 2009/72/EC 2009: (Article 9)] Čo sa týka distribučných spoločností, opäť sa 

upriamila pozornosť na upevnenie a sprísnenie funkčného a právneho unboundlingu pre 

                                                 
3
 Pre detailne informácie o týchto konceptoch viď: [Directive 2009/72/EC 2009: (Article 9)] a [Directive 

2009/72/EC 2009: (Article 17-23)] 
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prevádzkovateľov distribučných sústav a v Smernici je od štátov požadované, aby 

„rovnaká osoba alebo osoby nemali právomoc vykonávať kontrolu nad výrobou alebo 

dodávkou a zároveň vykonávať kontrolu alebo inú právomoc nad operátorom 

distribučnej sústavy alebo nad distribučnou sústavou ako takou.“ [preklad autor] 

[Directive 2009/72/EC 2009: (11)] Týmto sa rozumie samozrejme aj skutočnosť, že 

jednotlivec nemôže zastávať pozíciu v manažmente operátora distribučnej sústavy a 

zároveň mať funkciu týkajúcu sa činnosti vo výrobe alebo dodávke elektriny. [Directive 

2009/72/EC 2009: (15)] Stále je však v úvode Smernice 2009/72/ES zmienený 

vlastnícky unbundling, ktorý sa považuje európskymi autoritami (teda najmä 

Parlamentom) za efektívny a stabilný spôsob ako vyriešiť pozitívnu diskrimináciu 

medzi distribúciou a predajom elektriny a dosiahnuť bezpečnú a stabilnú dodávku, čo 

povedie k ďalšiemu otvoreniu trhu s elektrinou. [Directive 2009/72/EC 2009: (11)] 

Otázkou však ostáva, či práve tento prístup dosiahne požadovaný účinok, a či by sa skôr 

európske inštitúcie nemali zamerať na odstraňovanie faktorov spôsobujúcich cenovú 

deformáciu, akou sú napríklad dotácie obnoviteľných zdrojov. Avšak táto téma bude 

viac priblížená v neskoršej kapitole.  

 Čo sa týka prenosových sústav, zmienená Smernica priniesla formu vlastníckeho 

unbundlingu ako jednu z možností realizácie unbundlingu, pričom tento opčný koncept 

požaduje vytvorenie nezávislého operátora prenosovej sústavy, spolu s podmienkou 

funkčnej nezávislosti a vlastníckej (v zmysle nedržania väčšinového balíku akcií) od 

vertikálne integrovaného podniku (teda výrobcu alebo dodávky elektriny).  [Directive 

2009/72/EC 2009: (Article 9)] 

 Smernica 2009/72/ES zavádza samozrejme aj ďalšie požiadavky na účastníkov 

trhu s elektrinou, napríklad možnosť veľkých odberateľov mimo domácnosti odberať 

elektrinu z viacerých zdrojov bez exkluzívnej doložky viažuc ich iba na jedného 

dodávateľa. [Directive 2009/72/EC 2009: (21)] Ďalšia zaujímavá a do určitej miery pre 

prípad Slovenska problematická požiadavka je požiadavka rebrandingu pre prenosové 

a distribučné sústavy a ich operátorov, o ktorom pojednám v jednej z posledných 

kapitol. [Directive 2009/72/EC 2009: (17) (26)]  Takisto Smernica priniesla veľa 

ustanovení o zvýšení ochrany koncových odberateľov, o ktorých pojednáva v článku 3. 

Z týchto ustanovení spomeniem napríklad ustanovenie energetického ombudsmana 
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(alebo podobné inštitucionálne teleso) členskými štátmi pre riešenie sťažností v otázke 

energetických vecí, či podporu zavedenia takzvaných smart grids systémov. [Directive 

2009/72/EC 2009: (Article 3)] 

2.5. Výhľad do budúcna – výzva 2020 

 Mimo tretieho energetického balíčka súčasne európsku energetickú politiku 

ovplyvňuje aj výzva „Energy 2020“, v ktorej si Európska komisia pre energetickú 

politiku vyčlenila nasledovných päť cieľov, čo sa týka energetického segmentu do roku 

2020 [European Commission 2011]: 

1. Efektívne využitie energie, ktoré sa premení do 20% ušetrenia do roku 2020 

2. Zabezpečiť voľný pohyb energie 

3. Zabezpečená, bezpečná a cenovo prístupná energia pre občanov a podniky 

4. Dosiahnuť technologický posun 

5. Silné medzinárodné partnerstvá, hlavne so susediacimi krajinami 

K týmto piatim cieľom je potrebné doplniť ešte šiesty cieľ, a to dosiahnutie 20% 

podielu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. [European Commission 2011]   

Pre potreby tejto práce je dôležité zmieniť hlavne druhý cieľ, ktorý predpokladá 

vytvorenie spoločného trhu s energiou pre celú Európsku úniu. Ako sme mohli vidieť,  

postupne európska legislatíva pripravuje pôdu pre úplnú liberalizáciu trhu s energiami 

a úplnej deregulácii predtým regulovaných aktivít spojenými s výrobou, prenosom, 

predajom a distribúciou energií. Tretí energetický balíček má ambíciu pokračovať v 

budovaní jednotného trhu s energiami v Európskej únii, avšak k jeho dosiahnutiu je 

pravdepodobne ešte ďaleko, najmä kvôli stále rôznym národným úpravám týkajúcich sa 

konkrétnych trhových vzťahov a procesov, chýbajúcim cezhraničným prenosovým 

kapacitám a rôznym stupňom rozvoja trhu v tej ktorej krajine. Navyše, ako ukážem 

neskôr na príklade Slovenska, problémy s jeho implementovaním ďalej oneskorujú cieľ 

dosiahnutia jednotného energetického trhu na princípe jednotného trhu ako ho poznáme 

v súčasnosti pre tovary, služby, kapitál a voľný pohyb osôb. Nasledujúce kapitoly, teda 

zvyšok tejto práce, budú venované Slovenskej republike a procesu implementácie 

zmienených smerníc a nariadení, ako aj celkovému procesu liberalizácie trhu 

s elektrinou a súčasnému stavu na tomto trhu. 
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3. Prípad Slovenska – pozícia Slovenskej republiky v rámci 
trhu s elektrinou EU 

Pred analyzovaním Slovenského trhu s elektrinou a jeho liberalizáciou je 

potrebné priblížiť slovenský trh s elektrinou ako celok v rámci Európskej únie. 

Slovenská republika patrí k menším členom Európskej únie a to sa očividne odráža aj na 

jej energetických požiadavkách, konkrétne  požiadavkách na výrobu a spotrebu 

elektriny. V tejto kapitole priblížim jednotlivé charakteristiky slovenského trhu 

s elektrinou a jeho porovnaním s ostatnými krajinami Európskej únie. Údaje pri 

porovnávaní krajín sú prezentované k roku 2010, kým údaje pre Slovenskú republiku sú 

hlavne od dát poskytnutých Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. za rok 

2011 a pre porovnanie aj za rok 2010.   

3.1. Trh s elektrinou EU 

Ako ukazuje nasledujúca mapa, Slovenská republika patrí v rebríčku celkovej 

výroby elektriny (so svojimi 27841 GWh vyrobenej elektriny za rok 2010) do druhej 

polovice štátov Európskej únie. [Eurostat 2012a] 



  

 

21

  

Samozrejme, predchádzajúca mapa ukazuje celkovú produkciu elektriny, ktorá 

do veľkej miery odráža veľkosť krajiny a jej populácie. V nasledujúcich troch tabuľkách 

je možné vidieť porovnanie Slovenskej republiky s vybranými krajinami Európskej 

únie, ako aj s celou Európskou úniou. Zaujímavé je porovnanie vyrobenej elektriny 

v kWh na osobu v krajinách Vyšehradskej štvorky4, keďže tieto krajiny prešli 

obdobným vývojom a obdobím plánovaného hospodárstva a vstúpili do Európskej únie 

spoločne. Rakúsko je uvedené hlavne z dôvodu susedstva so Slovenskou republikou 

a odlišnou energetickou politikou (nulová jadrová energetika a vysoký podiel 

obnoviteľných zdrojov). Nemecko je uvedené pre porovnanie ako najväčšia európska 

ekonomika. Uvedené údaje sú prevzaté z databázy Eurostatu, za rok 20105.  

Štát Výroba elektriny (GWh) 
Počet 
obyvateľov 

Výroba 
kWh/osoba 

EU ako celok 3 345 629 501 104 164 6 676,514067 

Slovenská republika 27 841 5 424 925 5 132,052517 

Česká republika 85 910 10 506 813 8 176,599317 

Poľská republika 1 57 657 38 167 329 4 130,679409 

Maďarská republika 37 371 10 014 324 3 731,754635 

NSR 627 918 81 802 257 7 676,047374 

Rakúska republika 71 127 8 375 290 8 492,482051 
 
 

Štát 
HDP v mil. 
Eur 

Elektrická intenzita 
(kWh/1000 EUR)6 

Cena pre 
domácnosti 

Cena  pre 
priemysel 

EU ako celok 12 255 454,4 272,9910202 0,171 0,104 

Slovenská republika 65 743,5 423,4791272 0,164 0,120 

Česká republika 149 313,3 575,3673651 0,139 0,108 

Poľská republika 354 310,0 444,9690949 0,138 0,099 

Maďarská republika 97 094,8 384,8918789 0,157 0,105 

NSR 2 476 800,0 253,5198643 0,244 0,119 

Rakúska republika 286 197,3 248,5243571 N/A N/A 
 

                                                 
4 Slovenská republika, Maďarská republika, Česká republika a Poľská republika.  
5 [Eurostat 2012b], [Eurostat 2012c], [Eurostat 2011], [Eurostat 2012d], [Eurostat 2012e]. 
6 Vypočítaná z dostupných dát ako podiel vyrobenej elektriny a HDP. 
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Ako môžeme vidieť z jednotlivých prezentovaných údajov, Slovenská republika 

patrí vo výrobe elektriny pod priemer Európskej únie, avšak čo sa týka krajín 

Vyšehradskej štvorky je na druhom mieste za Českou republikou. Zaostáva však 

samozrejme za Nemeckom, ale aj za Rakúskom, ktoré z uvedených krajín vyrobilo 

najviac elektriny na obyvateľa za rok 2010. Čo sa týka spotreby elektriny pre 

domácnosti, Slovenská republika má druhú najnižšiu spotrebu elektriny na osobu 

v domácnostiach, po Poľskej republike.  

Energetická intenzita patrí k významným ukazovateľom efektívnosti štátu pri 

výrobe elektriny (a inej energie). Meria aké množstvo energie je potrebné na vyrobenie 

určitého množstva výstupu. [U.S. Department of Energy 2008] V našom prípade, teda 

daný údaj „Elektrická intenzita“ znamená, ako je štát schopný efektívne vyrobiť 

elektrinu, teda akú časť hrubého domáceho produktu spotrebuje na vyrobenie určitého 

množstva elektrickej energie. Ako môžeme vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, Slovenská 

republika je vysoko nad priemerom Európskej Únie, ale čo sa týka krajín Vyšehradskej 

štvorky, tak sa umiestnila ako druhá za Maďarskou republikou 

Pri pohľade na uvedené ceny elektriny pre priemysel a domácnosti, vidíme, že 

Slovenská republika mala v roku 2010 z uvedených krajín najvyššiu cenu pre priemysel, 

pričom cena pre domácnosti bola vysoká, ale nižšia ako priemer krajín Európskej únie. 

Avšak, čo sa týka krajín Vyšehradskej štvorky, Slovensko ponúka domácnostiam 

                                                 
7 Tons of oil equivalent 
8 Prepočítaná z dostupných dát podľa vzorca: [x(1000toe)*11360]/1000 

Štát 
Spotreba domácností 
(1000 toe7) 

Spotreba 
domácností 
(GWh)8 

Spotreba na 
osobu (MWh) 

EU ako celok 72 456 823 100,16 1,642572980 

Slovenská republika 375 4 260,00 0,785264312 

Česká republika 1 292 14 677,12 1,396914554 

Poľská republika 2 460 27 945,60 0,732186420 

Maďarská republika 963 10 939,68 1,092403242 

NSR 12 184 138 410,24 1,692010038 

Rakúska republika 1 553 17 642,08 2,106444075 
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najvyššie ceny. Samozrejme, ceny uvedené v predošlých tabuľkách nie sú presné ceny, 

ktoré ponúkajú jednotlivé firmy na trhu, ale priemer týchto cien, ktoré prepočítava 

Eurostat. Stále však Slovenská republika má najvyššie priemerné ceny pre domácnosti 

v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Dôvody pre tento stav presahujú zámer tejto práce 

a sú návrhom aj na možné rozšírenie tejto problematiky v ďalšej práci, o ktorej 

pojednám v závere.  

3.2. Slovenská republika – výroba a spotreba elektriny 

Čo sa týka samotnej Slovenskej republiky, výroby a spotreby elektriny, je pre ňu 

charakteristická silná pozícia jadrovej energie. V nasledujúcich grafoch je možné vidieť 

podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby Slovenskej republiky v rokoch 2009 až 

2011 [SED 2011: 5] [SED 2012: 5]. Údaje v prvom grafe sú v GWh, v druhom 

v percentuálnom podiely zdroja na spotrebe. „Iné“ zahŕňa predovšetkým obnoviteľné 

zdroje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

 

24

  

Ako môžeme vidieť, jadrová energia má najsilnejšie zastúpenie na pokrývaní 

spotreby Slovenskej republiky, nasleduje termálna energia, potom vodná energia 

a ostatné - iné zdroje. Zvyšok spotreby je pokrytý importovanou energiou, keďže 

Slovenská republika nie je v posledných rokoch energeticky samostatná.  Čo sa týka 

absolútnych čísel, spotreba jadrovej energie, čo sa týka množstva stále rastie, pričom 

ako môžeme vidieť, podiel importu na spotrebe sa v posledných troch rokoch znížil na 

takmer polovicu. Ostatné zdroje rastú až na výnimku vodnej energie, ktorá medziročne 

poklesla. Na druhom grafe môžeme vidieť vývoj percentuálneho podielu daného zdroja 

na spotrebe elektriny za uplynulé tri roky. Jadrová energia aj napriek miernemu poklesu 

medzi rokmi 2009 a 2010 si udržuje silné postavenie medzi zdrojmi elektriny 

s podielom 53,4%. Najvýraznejší pokles je badať pri vodnej energii. Naopak, podiel 

termálnej energie a hlavne obnoviteľných zdrojov každoročne v posledných rokoch 

rástol.  

Zaujímavý je pohľad práve na obnoviteľné zdroje elektriny, ktoré vďaka štedrej 

politike dotácii zaznamenali v uplynulých rokoch výrazný boom. Výrazný a veľmi 

intenzívny nárast v počte solárnych elektrární má svoje opodstatnenie v tom, že k 1. 

Júlu 2011 došlo k výraznému obmedzeniu podpory pre fotovoltaickú výrobu čo sa týka 

samotných výkupných cien, ale aj reštriktívnym definičným vymedzením zdrojov, ktoré 

majú nárok na podporu. [Zákon č. 309/2009: 3] [Zákon č. 558/2010: 1] Nasledujúci graf 

ukazuje vývoj počtu Úradom vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti, čo 

sa týka výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov za posledné 4 roky [URSO 2011b: 8] 

[URSO 2012f: 8].  
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3.3. SR ako importér vs. exportér elektriny 

  Slovenská republika sa v súčasnosti nachádza v postavení, kedy spotrebuje viac 

elektriny ako vyrobí.  Preto rozdiel musí dovážať, primárne zo susedných krajín.  

V roku 2010 činila výroba elektriny na Slovensku  27 720 GWh, čo bol 6,32% 

medziročný nárast a spotreba elektriny dosiahla úroveň  28 761 GWh, čo predstavoval 

naopak 5,02% medziročný nárast. [URSO 2011a: 10]  Stále však výroba ani spotreba - 

ako môžeme vidieť z grafu - nedosiahla úroveň spred krízy.  [URSO 2011a: 10] Avšak 

postupný rast spotreby, ako aj výroby elektriny signalizuje oživenie ekonomiky a jej 

rastúci trend. [URSO 2011b: 6] V roku 2011 stúpla výroba elektriny na 28 135 GWh 

a spotreba na 28 862 GWh. [SED 2012: 5] Ako je možné ďalej vidieť z nasledujúceho 

grafu bolo pre Slovenskú republiku od svojho vzniku (až na obdobie pred rokom 1999) 

charakteristická vyššia spotreba elektriny ako jej výroba. [SED 2012: 6] Od roku 2006 

musí Slovenská republika importovať elektrinu, kvôli odstaveniu blokov jadrovej 

elektrárne v Jaslovských Bohuniciach dohodnutého v rámci prístupového procesu. 

[Energia 2011] 
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Ako som spomínal, Slovenská republika sa v súčasnosti nachádza v pozícii 

importéra, keďže za rok 2010 činil dovoz elektriny 7334 GWh a vývoz 6293 GWh. 

Saldo bilancie v prospech importu teda činilo 1041 GWh. Tento mierny prebytok 

importu, však podľa Úradu neznamená nedostatočnú inštalovanú výrobnú kapacitu, ale 

je z dôvodu obchodnej povahy. [URSO 2011: 6] Úrad však v danej správe o dodržovaní 

pravidiel trhu s elektrinou dodáva, že: “možno predpokladať, že po uvedení do 

prevádzky PPC Malženice v 12/2010 a nových zariadení s obnoviteľnými zdrojmi 

energie (ďalej len “OZE”) a kombinovanej výroby (ďalej len “KVET”), Slovensko už v 

roku 2011 bude v oblasti výroby elektriny mierne prebytkové.” [URSO 2011: 6] V roku 

2011 sa saldo v prospech importu znížilo na 727 GWh, keďže import činil 11 227 GWh 

a export 10 500 GWh. [SED 2012: 4] To nenaplnilo predpoveď Úradu o prebytkovosti 

Slovenskej republiky, čo sme aj videli na spotrebe elektriny vyššie, avšak trend je jasne 

klesajúci, čo sa týka salda importu, smerom k vyrovnanosti výroby/spotreby. Tento 

nárast (importu a exportu v hrubých číslach) značí aj zvýšené obchodovanie s elektrinou 

medzi krajinami a ďalšie oživenie ekonomík.  

Pritom je dôležité ešte zohľadniť krajiny, s ktorými Slovenská republika 

uskutočňuje predaj respektíve nákup elektriny. Čo sa týka nameraných cezhraničných 

prenosov elektriny, najviac Slovenská republika (za rok 2011)  importovala z Českej 

republiky (7992 GWh), potom z Poľskej republiky (3052 GWh), z Ukrajiny (178 GWh) 

a z Maďarskej republiky (5 GWh). Na druhej strane, najviac elektriny bolo v roku 2011 

prenesenej von zo Slovenskej republiky do Maďarskej republiky (8118 GWh), na 

Ukrajinu (2127 GWh), do Českej republiky (228 GWh) a do Poľskej republiky (27 

GWh). [SED 2012: 4] Toto poradie importérov, resp. krajín do ktorých Slovenská 

republika exportovala bolo rovnaké aj v roku 2010. [SED 2011: 4]9 Pre zaujímavosť je 

možné ešte zmieniť základné charakteristiky Slovenskej prenosovej sústavy, ktorá v 

roku 2011 mala nasledovné parametre [SED 2012: 8]10:  

 

 

 

                                                 
9 Pre grafické znázornenie viď prílohu č.1.  
10 Pre grafické znázornenie prenosovej sústavy Slovenskej republiky viď prílohu č.2.  
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Celkový transformačný 
výkon 

10010 MVA 

Vedenia 400 kV 
Vedenia 220 kV 

1835 km 
902 km 

Rozvodne 400 kV 
Rozvodne 220 kV 

17 
8 

Transformátory 400/220 kV 
Transformátory 400/110 kV 
Transformátory 220/110 kV 

1400 MVA 
6410 MVA 
2200 MVA 

 

3.4. Výzva do budúcna 

Ako sme mohli vidieť, Slovenská republika je v súčasnej dobe takmer 

samostatná, čo sa týka spotreby elektriny z vlastných zdrojov a k úplnej samostatnosti 

sa postupne približuje. Na druhej strane v posledných rokoch vzrástol počet prenesenej 

energie medzi jednotlivými štátmi. Čo sa týka výroby elektriny, Slovenská republika 

v súčasnej dobe primárne závisí od jadrovej energie, ktorá však  poslednej dobe, najmä 

od udalostí v Japonsku, nemá medzi európskou verejnosťou, ako ani medzi politikmi 

pozitívny ohlas.  

V súčasnej dobe prebieha v celej Európskej Únii kontrola jadrových elektrárni 

a bezpečnostných procedúr, stále však jadrová energia má silnú pozíciu, čo sa týka 

celkovej európskej ekonomiky. [European Commission 2012] Na druhej strane, je 

viditeľný určitý odklon od využívania jadrovej energie. Nemecká republika obnovila 

v roku 2011 svoj zámer na phase-out jadrovej energie, pričom nemecká verejnosť nie je 

naklonená budovaniu nových jadrových reaktorov. [WNA 2012] Rakúska republika 

dokonca neúspešne žalovala Slovenskú republiku proti dostavbe tretieho a štvrtého 

bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. [SME 2011] Spomenuté bloky 

v Mochovciach majú plánovaný štart koncom roka 2012 a v roku 2013. Okrem toho, 

Slovenská republika disponuje dvoma blokmi v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice 

a dvoma blokmi v spomenutej elektrárni Mochovce. Čo sa týka verejnej mienky, na 

Slovensku zatiaľ nepanuje negatívna nálada voči využívaniu jadrovej energie. [Energia 

2011] Jadrová energie má teda v Slovenskej republike svoje pevné miesto a jej 

nahradenie nie je ani zámerom ani možnosťou v krátkodobom alebo strednodobom 

horizonte. 



  

 

28

  

Pri pohľade na budúcnosť energie na Slovensku je potrebné upriamiť pozornosť 

aj na spomenutú výzvu „Europe Energy 2020“11, na ktorú pristúpili všetky členské 

štáty, a ktorá sa zameriava na vytvorenie európskeho prostredia do roku 2020 pre 

konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energiu. Táto výzva bola priblížená 

v predošlej kapitole, avšak pre Slovenskú republiku znamená, že v nasledujúcich rokoch 

sa bude musieť tejto výzve svojou energetickou politikou priblížiť. Rozhodne je 

zaujímavé sledovať ako bude vývoj v oblasti jadrovej energie, ako aj obnoviteľných 

zdrojov a s tým spojenom zvyšovaní efektivity a znižovaní energetickej náročnosti, 

napredovať a ako bude na neho Slovenská republika reagovať. To je však téma mimo 

rozsah tejto práce.   

                                                 
11 Pre úplnú výzvu porovnaj: [European Commission 2011] 
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4. Prípad Slovenska – naplňovanie kritérií EU - prehľad 
historického procesu liberalizácie trhu s elektrinou na 
Slovensku 

 V tejto kapitole postupne priblížim historický proces liberalizácie trhu 

s elektrinou na Slovensku na základe popisu a analýzy procesu, ktorým vlády 

Slovenskej republiky implementovali jednotlivé smernice a normy Európskej únie. Pre 

potreby tejto práce sa zameriavam len na obdobie po roku 2000, situácia pred začiatkom 

liberalizácie trhu s elektrinou na Slovensku je popísaná v krátkosti. Zmienim jednotlivé 

smernice, ako aj popis procesu ako sa s ich implementovaním zaoberali jednotlivé 

subjekty trhu. Nakoniec bude táto kapitola zakončená načrtnutím vývoja implementácie 

ostatných smerníc a nariadení Európskej únie – tretieho energetického balíčka pre 

vnútorný trh s energiou.  

4.1. Vývoj od roku 1989 až po rok 2000 

Slovenská republika musela počas prijímacieho procesu ako kandidátska krajina 

postupne implementovať všetky dovtedajšie predpisy Európskej únie, mimo iného aj tie 

súvisiace s vnútorným trhom, konkrétne opatrenia zamerané na liberalizáciu trhu 

s elektrinou. Proces liberalizácie teda odštartoval postupne rokom 2000, kedy sa začali 

implementovať do slovenskej legislatívy prvé nariadenia a normy pre liberalizáciu trhu 

s cieľom podpory rozvoja trhového prostredia. [Janíček a kolektív 2009: 22] Janíček a 

kolektív dodávajú, že tento proces bol však „bez náležitej ochrany všetkých 

odberateľských segmentov, čo malo za následok rast cien elektriny a plynu.“ Čo je 

viditeľné aj na dátach zachycujúcich zmenu ceny elektriny, ktorú prezentujem 

v neskoršej kapitole, avšak toto navýšenie prirodzene reflektovalo investície do 

energetiky, ktoré museli byť vykonané v danom období ako následok otvárania trhu 

s elektrinou a unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov.  

Pred touto liberalizáciou vyzeral slovenský trh s elektrinou nasledovne. V roku 

1988 bol koncern Slovenský energetický podnik premenený na štátny podnik Slovenské 

energetické podniky (SEP), ktorý zahrňoval distribučnú a prenosovú sústavu, ako aj 

výrobu a dodávku elektriny na Slovensku. [SE 2012] Po zmene režimu v roku 1989, 
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novovzniknutá vláda rozhodla o odčlenení regionálnych distribučných spoločností od 

Slovenských energetických podnikov. [SE 2012] Týmto vznikli tri nové štátne podniky 

a to: 1. septembra 1990 Východoslovenské energetické závody [VSE 2012], ďalej 3. 

septembra 1990 vznikli ako samostatný štátny podnik Západoslovenské energetické 

závody [ZSE 2011: 5], a v tom istom roku aj Stredoslovenské energetické závody. [SSE 

2012] Distribúcia a dodávka elektriny sa teda presunula z kompetencie štátneho 

podniku Slovenské energetické podniky na zmienené subjekty. Prenosová sústava 

a výroba elektriny zostali v kompetencií SEP, až do novembra 1994, kedy sa SEP 

transformoval na akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zahrňujúce prenosovú 

sústavu a výrobu elektriny spolu s Teplárňou Košice. [SE 2012] Tento stav trval až do 

rokov 2001 a 2002, kedy nastal prelomový moment v postupnej liberalizácii 

a privatizácii slovenskej energetiky.  

4.2. Vývoj od vzniku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 Dôležitý medzník v procese liberalizácie trhu s elektrinou v Slovenskej 

republike, ale aj celej energetickej sféry, priniesol zákon zbierky zákonov číslo 276/2001 

zo dňa 14. júna 2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. [Zákon 276/2001 2001:1]  Týmto zákonom vznikol samotný Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví (Úrad), s právomocami, ktoré predtým prináležali 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky, najmä v technickej oblasti regulácie.  

[Zákon 276/2001 2001:1] [ÚRSO 2003:22] Následne po dvojročnej príprave nastal 

presun   „...pôsobností v regulácii cien v sieťových odvetviach z Ministerstva financií SR 

na úrad...dňa 1. januára 2003.“ [ÚRSO 2003:10] Dovtedy reguláciu cien schvaľovala 

vláda na návrh Ministerstva financií, ktorému bol postúpený návrh ceny cez 

Ministerstvo hospodárstva na návrh regulovaného subjektu, nie regulačnej metódy. 

[ÚRSO 2003:22]  

Úradu boli priradené najmä funkcie v oblasti vydávaní, zmenách a rušení 

povolení na regulované činnosti, ako aj vedenie zoznamu vykonávateľov týchto funkcií. 

Ďalej v oblasti zmienenej regulácie cien, ako aj výstavby či rekonštrukcii zariadení 
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súvisiacimi s regulovanou činnosťou a iné.12 [Zákon 276/2001 2001:1-2] Vznikom 

spomenutého Úradu sa odštartoval v Slovenskej republike postupný proces liberalizácie, 

kde Úrad slúži ako určitá analógia k protimonopolnému úradu a plní dôležitú funkciu 

pri vydávaní povolení, implementovaní legislatívy a dohľade nad dodržiavaním 

požiadaviek liberalizácie a unbundlingu.  

Dôvod pre vytvorenie nezávislého Úradu bol stav na energetickom trhu, na 

ktorom existovali monopolné podniky zaoberajúce sa danou činnosťou. Podmienky 

činnosti týchto podnikov dovtedy určovala vláda Slovenskej republiky. Tento sektor, 

konkrétne „prenos a distribúcia elektriny, tepla a plynu, niektoré telekomunikačné 

výkony a rozvod pitnej vody“ je charakterizovaný absenciou konkurenčné prostredia. 

[ÚRSO 2003:10] Vznik Úradu mal prispieť k eliminovaní nedostatkov týchto 

prirodzených monopolov. Samotný Úrad v citovanej výročnej správe sa k vzniku Úradu 

vyjadril nasledovne: „Regulácia sieťových odvetví nezávislým regulátorom prispieva 

k tvorbe jasného a transparentného ekonomického prostredia, ktoré vysiela jasné 

a správne signály konečným spotrebiteľom a ktoré umožňujú investorom lepšiu 

orientáciu a väčšiu istotu v procese rozhodovania o smerovaní investícii.“ [ÚRSO 

2003:10] 

V tomto období dochádza aj k privatizácii štátnych podnikov – teda 

spomenutých energetických závodov ZSE, SSE a VSE, a ich premenovaní a premene na 

akciové spoločnosti. Začiatkom roku 2002, 1. januára, došlo k transformácii štátnych 

energetických závodov a k oddelení prenosovej sústavy a Teplárne Košice 

od Slovenských elektrární, a.s. [VSE 2012] [SE 2012]  Konkrétne, 21. januára vznikla 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako samostatný právny subjekt 

prevádzkujúci prenosovú sústavu v Slovenskej republike, a k tomuto dňu vznikli aj 

Slovenské elektrárne, a.s., od ktorých bola oddelená už spomenutá Tepláreň Košice. 

[SEPS 2012a] [SE 2012] Vláda Slovenskej republiky ďalej rozhodla o predaji 49% 

podielu balíka akcií trom zahraničným investorom, ktorý získali aj manažérske 

právomoci, pričom zvyšok akcií ostal vo vlastníctve Fondu národného majetku. [VSE 

2012], [ZSE 2011: 5], [SSE 2012] 

                                                 
12

 Pre potreby tejto práce sa obmedzujem na stručné zhrnutie funkcií úradu. Plné znenie pôsobnosti úradu 
je dostupné v spomenutom zákone zbierky zákonov číslo 276/2001 zo dňa 14. Júna 2001.  
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Ako prvé podpísali v máji 2002 predstavitelia vlády a Fondu národného majetku 

zmluvu s francúzskym investorom EDF International o predaji balíka akcií 

Stredoslovenskej energetiky, a.s. [SSE 2012] Neskôr, v júni 2002 bola podpísaná 

zmluva s nemeckým investorom RWE Plus AG o predaji balíka akcií 

Východoslovenskej energetiky, a.s., neskôr v roku 2004 na základe zmluvy o odštiepení 

a prevzatí so spoločnosťou RWE Energy AG. [VSE 2012] V tom istom čase bola 

podpísaná zmluva o predaji balíka akcií Západoslovenskej energetiky, a.s. nemeckému 

koncernu E.ON Energie. [ZSE 2011: 5] Neskôr, vo februári roku 2005 bola podpísaná 

zmluva aj na predaj 66% balíka akcií Slovenských elektrární a.s. talianskemu 

investorovi ENEL, zvyšok akcií ostali vo vlastníctve Fondu národného majetku. [SE 

2012] 

Udalosti z roku 2001 a 2002 predznamenali vývoj slovenského trhu s elektrinou 

a začala sa jeho postupná liberalizácia a otváranie trhového prostredia, ktoré vyvrcholilo 

hlavne zákonmi z roku 2004 a procesom unbundlingu.  

4.3. Zákon z roku 2004 a právny unbundling 

 Najdôležitejší rok pre liberalizáciu trhu s elektrinou v Slovenskej republike bol 

rok 2004, kedy bol schválený jednak „zákon zbierky zákonov číslo 658/2004 ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ [Zákon 658/2004 2004: 

1], ale najmä „zákon zbierky zákonov číslo 656/2004 o energetike a o zmene niektorých 

zákonov“. [Zákon 656/2004 2004:1] Druhý menovaný zákon bol priamo v reakcii na 

zmienené smernice Európskej únie z roku 2003, ktoré bolo nutné implementovať do 

1.7.2007. Konkrétne zákon o energetike preberal nasledujúce právne akty únie: 

„Smernicu Európskeho parlamentu a Komisie 2003/54/ES o spoločných pravidlách 

vnútorného trhu s elektrinou“, „Smernicu Európskeho parlamentu a Komisie 

2003/55/ES o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom“ a „Smernicu 

2001/77/ES o podpore elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu“. 

[Zákon 656/2004 2004: 41] 
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 Hlavné zmeny, ktoré tento zákon o energetike číslo 656/2004 priniesol bolo 

okrem definovania jednotlivých aktérov energetického trhu aj nutnosť právne oddeliť 

jednotlivé subjekty trhu (prenosovú sústavu, distribučnú sústavu a dodávku a predaj 

elektriny) vzhľadom na činnosti, ktoré vykonávajú. Konkrétne zákon jasne definoval: 

„Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného 

podniku, musí byť z hľadiska právnej subjektivity, organizácie i rozhodovania nezávislý 

od činností, ktoré nesúvisia s prenosom.“ [Zákon 656/2004 2004: 16] Zároveň však 

hneď v druhom bode bolo jasne uvedené, že ide len o právne oddelenie, nie majetkové 

alebo vlastnícke. Tým pádom majetok prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ako aj 

majetok vertikálne integrovaného podniku môžu byť v rukách spoločného vlastníka – 

vertikálne integrovaného podniku. [Zákon 656/2004 2004: 16] Obdobná požiadavka 

právneho, no nie majetkového oddelenia od vertikálne integrovaného podniku bola 

stanovená aj pre prevádzkovatelia distribučnej sústavy: „Prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý 

z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie i rozhodovania od činností, ktoré 

nesúvisia s distribúciou elektriny.“ [Zákon 656/2004 2004: 17] Tým pádom, keďže 

distribučné spoločnosti mali byť právne, nie majetkovo alebo vlastnícky oddelené, 

a teda mohli byť vo vlastníctve materských spoločností, mohli byť vytvorené 

distribučné spoločnosti ako dcérske spoločnosti pôvodných troch regionálnych 

energetických podnikov. Výnimku s tohto zákona tvorili len vertikálne integrované 

podniky, ktoré obsluhovali menej ako 100 000 zákazníkov. [Zákon 656/2004 2004: 17] 

V prípade spomenutých troch spoločností, ktoré mali dovtedy faktické monopolné 

postavenie na svojich regionálnych trhoch, toto kritérium nesplňovala ani jedna. 

Západoslovenská energetika, a.s. k 31. decembru 2006 mala viac ako milión odberných 

miest [ZSE 2007], Stredoslovenská energetika, a.s.  obsluhovala v roku 2006 690 000 

zákazníkov [SSE 2007: 8] a Východoslovenská energetika, a.s. mala k danému roku 

niečo pod 600 000 odberných miest. [VSE 2007: 3] 

 Tento zákon teda priniesol hlavne nutnosť oddeliť obchod a predaj od distribúcie 

elektriny, keďže tie boli spoločnou súčasťou vertikálne integrovaného podniku, teda 

spoločností VSE, a.s., SSE, a.s. a ZSE, a.s. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy bol, ako 

som uviedol vyššie, právne samostatný podnik už od 21. januára 2001, kedy sa ostatné 

činnosti, najmä výroba elektriny, od neho odčlenili. K 1.júlu 2007 tak vznikli nové 
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subjekty na trhu s elektrickou elektrinou na Slovensku, a to Východoslovenská 

distribučná, a.s., Západoslovenská energetika Distribúcia, a.s. a Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a.s. ako 100% dcérske spoločnosti VSE, a.s., ZSE, a.s. a SSE, 

a.s. [ZSE 2011: 5] [VSE 2012] [SSE 2008:14] V prípade Západoslovenskej energetiky, 

išlo o vznik dvoch dcérskych spoločností ZSE, a.s., okrem spomínanej distribúcie aj  

ZSE Energia, a.s., zameraná na obchod s elektrinou. Tieto spoločnosti zastrešuje 

Skupina ZSE. [ZSE 2011: 6] 

 Na tomto mieste je vhodné upozorniť, že na Slovensku sa uplatnili dva modely 

riešenia právneho a funkčného unbundlingu. Ten prvý uplatnila ZSE, a.s. keďže 

z materskej spoločnosti vyčlenila jednak distribúciu elektriny, ako aj jej predaj. Na 

druhej strane, SSE, a.s. a VSE, a.s. vyčlenili z materských spoločností len distribúciu, 

pričom obchod a predaj elektriny ostal ako súčasť materskej spoločnosti. To, ako 

uvidíme neskôr, predstavuje v súčasnej dobe väčšiu výzvu pri splnení podmienky re-

brandingu, ktorý požaduje smernica obsiahnutá v treťom energetickom balíčku.  

 Materská spoločnosť Dcérske spoločnosti 

ZSE MATKA DISTRIBÚCIA a OBCHOD 

SSE MATKA a OBCHOD DISTRIBÚCIA 

VSE MATKA a OBCHOD DISTRIBÚCIA 
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 Vznik samostatných distribučných podnikov znamenal oddelenie regulovaných 

a neregulovaných činností na trhu s elektrinou. Distribúcia elektriny zostala prirodzene 

monopolnou činnosťou (a teda musela byť ďalej regulovaná), kým dodávka elektriny 

bola vyňatá z výlučnej právomoci troch regionálnych podnikov na základe vytvorenia 

konkurenčného prostredia. [Hrušč 2008: 53] Nástrojom zabezpečenia nediskrimačného 

správania sa bývalých „spoločných“ podnikov na trhu sa stal spomenutý unbundling. 

Unbundling, vo svojej „právnej forme znamená vytvorenie právne samostatných 

distribučných spoločností, ktoré musia poskytovať služby distribúcie elektriny na 

transparentnom a nediskriminačnom princípe pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou 

na svojich licencovaných územiach.“ [Hrušč 2008: 53] 

 Okrem právneho unbundlingu, zákon o energetike z roku 2004 priniesol najmä 

liberalizáciu trhu s elektrinou vo forme možnosti pre zákazníka vybrať si vlastného 

dodávateľa elektriny. Teda zákazník má možnosť kúpi služby dodávky elektriny bez 

previazanosti na distribúciu elektriny. Táto liberalizácia prebiehala v dvoch kolách. Od 

1. januára 2005, kedy nadobudol zákon o energetike účinnosť, vstúpila do účinnosti aj 

časť zákona v znení: „Právo výberu dodávateľa elektrinu a plynu podľa tohto zákona 

má každý odberateľ elektriny a plynu“ [Zákon 656/2004 2004: 12] Avšak toto 

ustanovenie platilo pre všetkých odberateľov okrem odberateľov v domácností, pre 

ktorých právo výberu vlastného dodávateľa elektriny začalo platiť až od 1.júla 2007. 

[Zákon 656/2004 2004: 38-39] Teda, k rovnakému dňu, kedy vstupujú v účinnosť aj 

časti zákona ohľadom právneho unbundlingu distribučných spoločností od dodávateľov 

elektriny. Od tohto dátumu dochádza  k úplnému otvoreniu trhu s dodávkou 

elektriny(pre všetkých zákazníkov) a na trhu možno badať intenzívnejšie pôsobenie tzv. 

alternatívnych dodávateľov elektriny, mimo pôvodných troch regionálnych dodávateľov 

elektriny.  
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4.4. Súčasná situácia a tretí energetický balíček 

 V súčasnosti stále platí, až na novelizácie a menšie úpravy, ako hlavný 

legislatívny oporný bod pre trh s elektrinou na Slovensku zákon o energetike z roku 

2004 a zákon o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré som priblížil na 

predchádzajúcich stránkach. Na tieto dva zákony nadväzujú rôzne nariadenia 

a vyhlášky, teda sekundárna legislatíva.13 Slovenská energetická legislatíva teda spočíva 

na týchto dvoch zmienených zákonoch a ich novelizáciách, ktoré pre potreby tejto práce 

nie je nutné popisovať.  

Závažnú zmenu do legislatívy, však mal priniesť tretí energetický balíček, 

o ktorom som spomínal v skoršej kapitole. Tento tretí energetický balíček, mali členské 

štáty vrátane Slovenskej republiky implementovať do 3.marca 2011, avšak tento termín 

Slovenská republika nestihla naplniť. V súčasnosti teda prebieha proces 

implementovania tohto balíčka do slovenskej legislatívy, o ktorého výsledku sa 

dozvieme v najbližšom čase. Nanešťastie, nepriaznivá politická situácia, ktorá 

vyvrcholila pádom vlády premiérky Radičovej a predčasnými voľbami tohto roku, 

zhatila doterajšie prípravné procesy na novej legislatíve a posunula termín konečnej 

implementácie tretieho energetického balíčka na neurčito. Nepotvrdený v energetických 

kruhoch kuloárny dôvod pre omeškanie tretieho energetického balíčka bol tiež problém 

s predajom kľúčového balíka akcií v plynovej prenosovej sústave (aby došlo 

k naplneniu požiadaviek poslednej smernice Európskej Únie). Otázka trhu s plynom nie 

je náplňou tejto práce, avšak potrebný zákon zohľadňuje oba trhy, a aj preto tretí 

energetický balíček ešte nebol na Slovensku implementovaný.  

Sporná otázka vlastníckeho unbundlingu - ak by bola koncipovaná aj pre 

distribučné spoločnosti - by v prípade schválenia Európskym parlamentom a Radou 

priniesla veľkú výzvu pre tri bývalé regionálne vertikálne integrované podniky, VSE, 

a.s., ZSE, a.s. a SSE, a.s. a ich dcérske distribučné spoločnosti. V slovenských 

podmienkach by vlastnícky unbundling znamenal dve možnosti: 

                                                 
13 Pre prehľadnejší obraz slovenskej legislatívy viď prílohu č.3 (grafické znázornenie legislatívneho 
procesu).  
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1. „Integrované podniky by odpredali svoje dcérske spoločnosti tretej osobe, 

tým pádom by boli distribučné spoločnosti úplne nezávislé od pôvodných 

materských spoločností.“ 

2. „Nedošlo by k odpredaniu distribučných spoločností, ale by sa sprísnili 

podmienky na ich fungovanie ako dcérske spoločnosti. Napríklad by nemohlo 

dochádzať k zdieľaniu určitých funkcií ako je právne oddelenie, ľudské 

zdroje, či regulačného manažmentu firmy. Navyše by distribučné spoločnosti 

podliehali silnému dozoru zo strany štátu a v dozorných radách by mali 

zastúpenie aj tretie osoby.“ [Interview] 

Mimo zmien v európskej legislatíve, uplynulé roky priniesli dve výrazné zmeny 

na slovenskom trhu s elektrinou. Od 1. januára 2011 začala svoje pôsobenie spoločnosť 

OKTE, a.s., teda Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, ako dcérska akciová 

spoločnosť spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. [OKTE 2012] 

Táto spoločnosť vznikla na základe zákona Zbierky zákonov číslo 142/2010 a podlieha 

regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. [OKTE 2012] Spoločnosť OKTE, a.s. 

„organizuje a vyhodnocuje krátkodobý trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie 

odchýlok na území Slovenskej republiky.“ [OKTE 2012] Teda OKTE, a.s. sa pridala na 

trhu s elektrinou k regulovaným subjektom ako sú distribučné spoločnosti, či 

spoločnosť SEPS, a.s. 

Podstatné pre popis vývoja liberalizácie trhu je zmieniť ešte jeden subjekt, ktorý 

vznikol na slovenskom trhu s elektrinou. Týmto subjektom je Združenie dodávateľov 

elektriny, ktoré bolo založené 22. februára 2010 spoločnosťami ČEZ Slovensko, s.r.o., 

MAGNA E.A. s.r.o. a SE Predaj, s.r.o. [ZDE 2010: 6] Cieľom združenia je “chrániť 

práva a záujmy svojich členov – dodávateľov elektriny koncovým zákazníkom na území 

SR a podporovať rozvoj konkurenčného prostredia.” [ZDE 2012a] Združenie 

dodávateľov elektriny v súčasnosti združuje viac spoločností, okrem zmienených 

zakladajúcich spoločností, ale nie pôvodných troch “tradičných“ dodávateľov, ktorých 

priblížim v nasledujúcej kapitole.  
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Slovenská republika a jej trh s elektrinou prešiel od vzniku samostatného štátu 

veľkými zmenami od plne monopolizovaného trhu až ku úplnej liberalizácii trhu, 

sprevádzanej vertikálnymi aj horizontálnymi štrukturálnymi zmenami, ako napríklad 

rozdelením jednotlivých regionálnych podnikov. V súčasnosti si môže každý odberateľ 

zvoliť svojho dodávateľa elektriny. Podmienky výkonu a ceny za regulované činnosti 

ako sú prenos a distribúcia elektriny a zúčtovanie odchýlok, sú pod kontrolou Úradu. 

Zvyšné, neregulované činnosti, najmä dodávka a predaj elektriny podliehajú 

konkurenčnému prostrediu na neregulovanom trhu (s výnimkou ceny za dodávku 

elektriny pre domácnosti, ktoré ešte stále podliehajú cenovej regulácii zo strany Úradu). 

Slovenská republika teda po formálno-právnej stránke úspešne implementovala druhý 

energetický balíček a čo sa týka samotného praktického fungovania trhu,  snaží sa 

približovať trhovým modelom známym z vyspelejších trhových krajín ako je napríklad 

Nemecko. Aktuálnou otvorenou otázkou samozrejme je, kedy a najmä ako zasiahne do 

stále prebiehajúcej integrácie trhu implementácia tretieho energetického balíčka. 
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5. Prípad Slovenska – stav liberalizácie trhu s elektrinou 

 Slovenský trh s elektrinou prešiel od začiatku 21. storočia niekoľkými 

výraznými zmenami. Ako som už spomínal v predchádzajúcich kapitolách, vstup 

Slovenskej republiky do Európskej únie niesol so sebou nutnosť implementovať 

európske nariadenia a smernice. Túto fázu z celoslovenského pohľadu som popísal 

v predošlej kapitole, cieľom tejto kapitoly bude práve doplniť túto štúdiu o liberalizácii 

slovenského trhu s elektrinou  o pohľad na regionálnej úrovni. Na najbližších stranách 

sa budem preto venovať jednak celkovému pohľadu na stav trhu a subjektom 

pôsobiacim na ňom, ako aj trom najväčším dodávateľom elektriny, a v neposlednej rade 

aj ostaným dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v Slovenskej republike. Údaje 

sú aktualizované k roku 2011, pre tie údaje, ktoré boli v danom roku dostupné verejnou 

cestou. 

5.1. Účastníci na slovenskom trhu s elektrinou 

 Úrad vo svojej každoročnej správe prináša okrem iného aj prehľad účastníkov 

slovenského trhu s elektrinou. V predošlých kapitolách som popísal vývoj v dôsledku 

snahu o liberalizáciu, ktorý vyplynul do postupného oddeľovania výroby, prenosu, 

distribúcie a dodávky elektriny, teda na Slovensku sa uplatnil ako prostriedok 

liberalizácie účtovný, funkčný a právny unbundling vertikálne integrovaných podnikov 

podľa nariadení a smerníc Európskej únie. Samozrejme, niektoré aspekty trhu bolo 

možné oddeliť a liberalizovať okamžite (dodávku elektriny), avšak prenos a distribúcia 

(ako aj do istej miery výroba) zostala v rukách prirodzene monopolných organizácii.  

5.1.1. Výroba,  prenos a zúčtovanie odchýlky 

 V Slovenskej republike pôsobí jeden dominantný výrobca elektriny, a to 

Slovenské elektrárne, a.s., ktorého podiel v roku 2011 predstavoval 71,16% elektriny 

vyrobenej na území Slovenskej republiky, pričom v roku 2010 tento podiel predstavoval 

72,5%. [URSO 2012f: 9][URSO 2011b: 9] Okrem Slovenských elektrární, a.s. medzi 

výrobcov elektrickej energie na Slovensku radíme závodné elektrárne vo výrobných 

podnikoch, ktoré vyrábajú elektrinu pre vlastnú spotrebu, poprípade ako regulačnú 
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energiu. Medzi tieto patria napríklad PPC Power, U.S. Steel Košice, s.r.o., Tepláreň 

Košice, Slovnaft, a podobne. [URSO 2009: 6] Stále viac však vzrastá počet výrobcov 

elektriny z obnoviteľných zdrojov, poprípade cez kombinovanú výrobu elektriny 

a tepla, ktorých počet, ako sme videli v tretej kapitole, v posledných rokoch rapídne 

vzrástol, čo znižuje podiel tradičných výrobcov elektriny na Slovensku.  

Následne, čo sa týka prenosu elektriny, výhradné právo patrí Slovenskej 

elektrizačnej a prenosovej sústave, a.s., ktorá prevádzkuje národnú prenosovú sústavu 

a plní aj úlohu energetického dispečingu, teda zabezpečovanie vyrovnanej bilancie na 

slovenskom území. V roku 2010, ako následok ďalšej liberalizačnej vlny sa odčlenila 

dcérska spoločnosť OKTE, a.s., ktorá ma za úlohu organizovanie krátkodobého trhu 

s elektrinou a zabezpečovania zúčtovania odchýlok. [URSO 2011b: 9] 

5.1.2. Distribúcia 

Distribúciu elektriny zabezpečujú traja regionálni distribútori v rámci 

regionálnych distribučných sústav, do ktorých je pripojených viac ako 100 000 

odberných miest. Konkrétne ide už o zmienenú o Západoslovenskú energetiku 

Distribúciu, a.s., Stredoslovenskú energetiku – Distribúciu, a.s., a Východoslovenskú 

distribučnú, a.s. Tento počet sa ustálil na základe malého slovenského trhu 

a historického regionálneho členenia Slovenskej republiky. Okrem týchto troch 

spoločností, ktoré vznikli unbundlingom od materských spoločností ZSE, SSE a VSE, 

pôsobí ďalších 154 spoločností na slovenskom trhu s povolením na distribúciu 

elektriny. Títo prevádzkujú miestne distribučné sústavy, do ktorých je pripojených 

menej ako 100 000 odberných miest, prevažne vo výrobných a nevýrobných závodoch. 

[URSO 2012f: 9]  
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5.1.3. Dodávka 

 Pri otázke liberalizácie je najzaujímavejší pohľad na vývoj dodávky na trhu 

s elektrinou a počtu firiem, a ich prístupu na trh, ktoré túto službu ponúkajú.  Dodávku 

elektriny na Slovensku aj v súčasnosti zabezpečujú prioritne traja najväčší dodávatelia, 

a to ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., a Východoslovenská 

energetika, a.s. Okrem týchto troch dominantných dodávateľov, Úrad v roku 2011 

registroval celkom 385 subjektov s povolením na dodávku elektriny, z ktorých 41, 

dodávalo elektrinu domácnostiam ku koncu roka 2011, čo predstavuje nárast oproti roku 

2010 (366 subjektov, z ktorých 32 dodávali elektrinu domácnostiam). [URSO 2012f: 

9][URSO 2011b: 9] Bližšie informácie o jednotlivých dodávateľoch prinesiem v druhej 

časti tejto kapitoly. V nasledujúcej tabuľke je však ponúknutý prehľad platných 

povolení na podnikanie v elektroenergetike vydaných Úradom za roky 2009 až 2011. 

Dôvod pre neuvedenie dát z ďalších rokov je ten, že Úrad v minulých rokoch oddeľoval 

subjekty podľa každej činnosti a neuvádzal ich podľa týchto kategórii ako v roku 2009 

až 2011 (teda neuvádzal kategórie subjektov, ktoré majú viacero činností na trhu 

s elektrinou). [URSO 2012f: 8][URSO 2011b: 8] [URSO 2010a: 5] Stále je však 

viditeľný medziročný nárast v subjektoch vyrábajúcich a dodávajúcich, ako len 

dodávajúcich elektrinu. 
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5.1.4. Regulácia 

 Čo sa týka regulácie na Slovenskom trhu s elektrinou, táto funkcia prináleží 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad dohliada najmä na naplňovanie podmienok 

fungovania trhu s elektrinou (a ostatnými energiami) a stanovuje regulačnú cenu pre 

regulované subjekty, ako aj cenu pre dodávateľov elektriny pre domácnosti. Ďalšie 

informácie ohľadom cenovej regulácie sú náplňou nasledujúcej kapitoly.  

5.2. Liberalizácia slovenského trhu s elektrinou a jej následky 

 Slovenská republika plne implementovala druhý balíček Európskej únie v roku 

2007, a ako som už spomínal, konkrétna legislatíva bola a je účinná od 1. Júla 2007 

(poprípade 1.1.2005). Od tohto dňa si „každý odberateľ vrátane domácnosti môže 

vybrať svojho dodávateľa elektriny“. [URSO 2009: 7] Preto je ako jeden z indikátorov 

liberalizácie a otvorenosti trhu s elektrinou v Slovenskej republike vhodné použiť 

jednak počet zrealizovaných zmien dodávateľov zo strany zákazníkov, ako aj podiel 

troch najväčších dodávateľov elektrickej elektriny na celkovom trhu.  

 Podľa Úradu zmenila v roku 2007 svojho dodávateľa len jedna domácnosť, kým 

v roku 2008 to už bolo „29 odberateľov elektriny v domácnosti v rámci 45 odberných 

miest“. [URSO 2009: 7] Čo sa týka priemyselných odberateľov (odberateľov mimo 

domácnosti) toto číslo je podstatne vyššie. Kým v roku 2007 zmenilo dodávateľa len 

524 odberateľov, rok neskôr ich už bolo 1 462 v rámci 3 770 odberných miest. [URSO 

2009: 7] Čo sa týka údajov pre odberateľov mimo domácnosti, údaje neboli poskytnuté 

Úradom pre roky 2005 a 2006, avšak pre vývoj je postačujúce uviesť dáta od roku 2007 

aj pre odberateľov mimo domácnosti. 

 Ďalšie roky priniesli prirodzený nárast žiadostí o zmenu dodávateľa. V roku 

2009 prešlo k inému dodávateľovi 7 697 odberateľov v domácnosti a 2 999 odberateľov 

mimo domácnosti, kým v roku 2010 počet zmien dodávateľa bol 17 171 (domácnosti) 

a 4 644 (mimo domácnosti). V roku 2011 zmenilo svojho dodávateľa 40 574 

domácnosti a 2210 odberateľov mimo domácnosť. [URSO 2012e: 20] 
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Každoročný nárast počtu zmien dodávateľa prirodzene súvisí s postupnou 

liberalizáciou trhu, vstupu nových dodávateľov na trh a väčšej konkurencie a boja 

o zákazníka firmami dodávajúcimi elektrinu. Dalo by sa povedať, že rastúci počet 

zmien tým pádom svedčí o úspešnom otváraní trhu s elektrinou na Slovensku, najmä čo 

sa týka nárastu zmien odberateľov v domácnostiach v posledných rokoch. Úrad tento 

trend zmeny dodávateľa komentuje nasledovne: „Veľkých tradičných dodávateľov 

opustila značná časť zákazníkov, čo predstavuje istý štandard na liberalizovaných 

trhoch. Je to tiež jasný signál, že trh s elektrinou funguje.“ [URSO 2011b: 14] 

Nasledujúci graf ponúka grafický prehľad zmeny dodávateľa popísaný vyššie: 

 

 

 

 

 

Ako som spomínal, prínosný je aj pohľad na celkový podiel troch najväčších 

dodávateľov elektriny – VSE, a.s., ZSE, a.s., a SSE, a.s. na celkovom trhu s elektrinou. 

Čo sa týka trhového podielu týchto troch dodávateľov, je badať postupný pokles. Pri 

pohľade na posledné tri roky (teda 2008 až 2011, na základe dostupností oficiálnych 

dát), percentuálny podiel dodávky na celkovej spotrebe elektrickej energie na Slovensku 

klesol z 57,7% v roku 2008 na 56,4% v roku 2009, na 52,1% v roku 2010, až na 

50,64%. Dôležité je upozorniť, že podiel 50,64% troch pôvodných dodávateľov 

neznamená, že zvyšok pripadá na nových dodávateľov elektriny v dôsledku otvárania 

trhu. Veľkú časť tejto dodávky zo zvyšných 49,36% predstavujú veľké podniky, ktoré si 

vyrábajú sami elektrinu – a teda si ju aj sami dodávajú. Nasledujúce grafy zohľadňujú 

tieto dáta, pričom je potrebné pripomenúť, že kým v prvom ide o percentuálny podiel na 

trhu, druhý ukazuje celkovú dodanú elektrinu v GWh. [URSO: 2012f: 10][URSO 

2011b:15] [URSO 2010a:6] 
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5.3. Porovnanie zmeny dodávateľa elektriny s krajinami Vyšehradskej 
štvorky 

Pre lepšiu predstavu o napredovaní liberalizácie trhu s elektrinou v Slovenskej 

republike je vhodné porovnať počet zmien dodávateľa elektriny so susednými 

krajinami. Žiaľ, maďarské úrady neposkytujú danú štatistiku za celé obdobie, preto 

v nasledujúcich grafoch je uvedené porovnanie Slovenskej republiky s Českou 

a Poľskou republikou, z dôvodu rovnakých implementačných podmienok (najmä 

časových) a príslušnosti do rovnakého regiónu. 



  

 

45

  

Problém pri porovnaní daných ukazovateľov je ten, že krajiny uverejňujú buď 

počet zmien s ohľadom na odmerné miesta (Česká republika) alebo na počet zákazníkov 

(Poľská a Slovenská republika, pričom údaje pre odberné miesta sú k dispozícii len za 

dva roky pri Slovenskej republike). Sledovanie počtu odberných miest predstavuje 

prekážku v tom, že jeden zákazník môže vlastniť viac odberných miest, tým pádom je 

štatistika odmerných miest s ohľadom na počet zákazníkov mierne navýšená (avšak aj 

po jej zohľadnení Česká republika predstavuje najväčší postup v liberalizácii trhu 

vyjadrenom  počtom zmien dodávateľa). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ERU 2012: 6] [ERU 2010: 6] [ERU 2009: 7] [EROP 2011: 40-43] [URSO 2010a: 

10] [URSO 2012f: 15] 
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Ako vidíme na predchádzajúcich grafoch, v absolútnych číslach dochádza 

každoročne k najväčšiemu počtu zmien dodávateľa v Českej republike (čo sa týka 

domácnosti ako aj mimo domácnosti), nasleduje Slovenská republika (najmä 

domácnosti) a v Poľskej republike dochádza k minimálnym zmenám dodávateľa (najmä 

v domácnosti) každoročne (čísla pre domácnosti sú: 2007: 541, 2008: 364, 2009: 157, 

2010: 310). Pri zohľadnení percentuálneho podielu počtu zmien dodávateľa na 

celkovom počte zákazníkov/odberných miest sa situácia nemení (až na zvýšenie 

rozdielu medzi Slovenskou a Poľskou republikou): 

 

 
 

 
 
 [ERU 2012: 6] [ERU 2010: 6] [ERU 2009: 7] [EROP 2011: 40-43] [URSO 2010a: 

10] [URSO 2012f: 15] 
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Zaujímavé je, že zatiaľ čo v Českej a Slovenskej republike sledujeme rastúci trend 

v počte zmien dodávateľa v domácnostiach počas celého obdobia od začiatku 

liberalizácie trhu, v Poľskej republike dochádza k minimálnym zmenám dodávateľa v 

domácnostiach, pri percentuálnom vyjadrení dokonca k zanedbateľným číslam. Na 

druhej strane, čo sa týka zmien dodávateľa mimo domácnosti, v Českej republike v roku 

2009, ako aj v Slovenskej republike v roku 2011 došlo k poklesu počtu medziročných 

zmien dodávateľa. Naopak, v Poľskej republike sledujeme stále rastúci trend, pričom je 

viac zmien dodávateľa mimo domácnosti ako v domácnostiach (v protiklade s Českou 

a Slovenskou republikou). Ďalšie roky ukážu, či bude Slovenská republika nasledovať 

Českú republiku v opätovnom zvýšení počtu zmien mimo domácnosti (ako to bolo 

v Česku v roku 2010), a či Poľská republika zažije podobný trend. Takisto bude 

zaujímavé sledovať, kedy (a či vôbec) sa rastúci trend pri zmene dodávateľa zastaví 

a ustáli na určitej hodnote a nový dodávatelia prestanú zväčšovať svoj trhový podiel na 

dodávke elektriny.  

Pri pohľade na niektoré krajiny západnej Európy, kde liberalizácia trhu pomocou 

unbundlingu prebehla skôr, percento zákazníkov v domácnostiach, ktoré zmenilo v roku 

2010 svojho dodávateľa sa líši od krajiny, avšak je očakávane vyššie ako v Slovenskej 

republike. Kým v roku 2010 len niečo nad 0,8% slovenských domácnosti zmenilo 

svojho dodávateľa, v Nemecku za daný rok zmenilo dodávateľa 6% domácnosti, vo 

Veľkej Británii až 17%, a v Dánsku 4,2%. [Monitoring Benchmark Report 2011: 48] 

[2011 Great Britain and Northern Ireland natioanl reports to the European Commission 

2011: 36][DERA 2011: 25] Zaujímavé je, že Česká republika v tejto štatistike so 

svojimi 3,7% zmien dodávateľa v domácnostiach v roku 2010 takmer dobehla krajiny 

západnej Európy, pričom Slovenská republika stále zaostáva.   
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5.4. Dodávatelia mimo troch hlavných dodávateľov v Slovenskej 
republike 

Okrem troch tradičných dodávateľov elektrickej elektriny pre domácnosti 

a firmy, na slovenskom trhu, od začatia procesu otvárania trhu s elektrinou pôsobí na 

tomto trhu väčší počet dodávateľov, ktorí si (pri zohľadnení dát uvedených vyššie) 

postupne upevňujú svoju pozíciu na trhu. Podľa výročnej správy združenia regulátorov 

na Európskej úrovni, CEERu (Council of European Energy Regulators) a ERGEGu 

(European Regulators´ Group for Electricity and Gas) je slovenský trh s elektrinou 

100% otvorený pre konkurenciu. Pričom, čo sa týka dodávateľov elektriny, podľa tejto 

správy na Slovensku pôsobili v roku 2009 s viac ako 5% trhovým podielom traja 

dodávatelia (ide teda o pôvodných regionálnych dodávateľov – ZSE, a.s., SSE, a.s. 

a VSE, a.s.). [CEER, ERGEG 2011: 34] Navyše tento report ponúka aj zaujímavý 

prehľad ročnej percentuálnej štatistiky zákazníkov, ktorí menia dodávateľa pre členské 

štáty Európskej Únie. Slovenská republika sa v roku 2009 so svojimi 0,88% umiestnila 

na spodnej časti rebríčka týchto členských krajín (správa uvádza, že dané číslo je za rok 

2009, avšak údaje poskytnuté Úradom svedčia o tom, že úroveň nad 0,8% dosiahla 

Slovenská republika až v roku 2010). Najvyššiu percentuálnu ročnú zmenu dosahujú 

Írsko, Veľká Británia, Taliansko a Škandinávske krajiny, teda štáty, ktoré začali 

s otváraním trhu ako prvé.  [CEER, ERGEG 2011: 34]14 Čo len podporuje myšlienku 

dlhodobého horizontu pri otváraní trhu a upevňovanie konkurenčného prostredia. To 

isté je viditeľné aj pri pohľade na postupne sa zvyšujúci počet zmien dodávateľa 

elektriny na Slovensku. 

 Pri analýze trhu s elektrinou na Slovensku so zreteľom na ostatných dodávateľov 

elektriny nastáva otázka dostupností dát. Tri pôvodné vertikálne integrované podniky 

ponúkajú údaje za celú skupinu (teda aj za distribučné spoločnosti) a väčšinou 

neuvádzajú počet zákazníkov ale počet odberných miest v distribučných oblastiach. 

Úrad taktiež neuvádza presný počet zákazníkov jednotlivých firiem dodávajúcich 

elektrickú energiu, ponúka len štatistiky, ktoré zohľadňujú buď počet odberných miest, 

alebo ako sme videli podiel na celkovej spotrebe, ktoré však nezohľadňujú ani trhové 

                                                 
14 Pre celkovú tabuľku viď prílohu č.4.  
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podiely, ani počet zákazníkov jednotlivých dodávateľov. Jednotliví ostatní dodávatelia 

taktiež neposkytujú oficiálne konsolidované dáta, len určité predpovede a zaokrúhlené 

informácie. Smerodajná je však uvedená štatistika zmeny dodávateľa, ktorá sa zvyšuje 

rapídne rok čo rok a podľa môjho názoru bude veľmi dôležitý ukazovateľ otvárania trhu 

(a hlavne praktického otvárania a zákazníckeho povedomia) v budúcnosti.  

V predošlej kapitole bolo spomenuté Združenie dodávateľov elektriny, ktoré 

zastrešuje hlavných dodávateľov elektriny na Slovensku mimo pôvodných troch 

regionálnych. Medzi ne patria: SE Predaj, s.r.o., ČEZ Slovensko, s.r.o., MAGNA E.A. 

s.r.o., ELGAS, s.r.o., United Energy Trading, a.s., V-Electra Slovakia, s.r.o. Pow-en, 

Komunal Energy, s.r.o., Energy Trading Company, s.r.o., Železnice Slovenskej 

Republiky, Met Slovakia, a.s. a Bukóza Holding.  [ZDE 2012b] Samozrejme, na 

Slovensku pôsobia aj ďalšie firmy zameraní na dodávku elektriny – ich počet je podľa 

Úradu 32 (tých, ktoré dodávajú elektrinu aj domácnostiam). Ako som však uviedol, je 

veľmi ťažké hodnotiť ich súčasnú pozíciu na trhu. Jediné subjekty trhu, ktoré majú 

kompletné relevantné informácie sú distribučné spoločnosti, tie však tieto podrobné 

údaje oficiálne nezverejňujú.  

Na druhej strane, je možné načrtnúť určitý trend vývoja. Čo sa týka napríklad 

oblasti distribúcie elektriny východného Slovenska, „alternatívni“ alebo „noví“ 

dodávatelia, dodávali v roku 2010 17,4% z celkovej dodávky. Predpoklad pre rok 2011 

bol v danej dobe viac ako pätina elektriny z celkovej dodávky, neberúc do úvahy 

výrobu v závodných zdrojoch, pričom predpoklad pre rok 2012 bol viac ako štvrtina 

celkovej dodávky (presné údaje od distribučnej spoločnosti ešte neboli zverejnené 

v dobe písanie práce). [Hrušč 2010: 27]    

Ako som uviedol, problém dostupnosti dát predstavuje prekážku pri analyzovaní 

slovenského trhu s elektrinu. Na druhej strane, Úrad tento rok poskytol okrem množstva 

elektriny dodanej pôvodnými troma vertikálne integrovanými podnikmi, aj množstvo 

elektriny dodanej alternatívnymi dodávateľmi. Kým vybraný alternatívny dodávatelia 

(pre bližšie informácie pozri prílohu č.5) dodávali súhrnne v roku 2009 odberateľom 

mimo domácnosti 865,32GWh a v domácnostiach 46,78GWh, v roku 2011 už dodávali 

2837,622GWh mimo domácnosti a 185,613GWh domácnostiam. [URSO 2012f: 10] Čo 
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signalizuje, že nový dodávatelia sa držia na trhu s elektrinou a postupne si upevňujú 

a zlepšujú svoju pozíciu oproti pôvodným dodávateľom elektriny.  

 Na záver tejto kapitoly by som chcel podotknúť, že Slovenský trh s elektrinou je 

plne otvorený pre vstup konkurencie a súčasný systém je nastavený tak, že nedochádza 

k diskriminácii žiadnej z dodávateľských firiem. Každá má rovnaké podmienky pre 

vstup na trh, čo potvrdzuje jednak slovenská legislatíva, ako aj praktický nárast počtu 

odberateľov, ktorí menia svojho dodávateľa a s tým spojený zvyšujúci sa tržný podiel 

nových dodávateľov elektriny. Takisto tento fakt potvrdzuje nárast firiem dodávajúcich 

elektrinu (najmä pre domácnosti) od otvorenia trhu z 3 na 41. Proces unbundlingu bol 

úspešne dokončený podľa európskych noriem a smerníc a Slovenská republika takto 

naplnila plán implementácie druhého energetického balíčka. V nasledujúcej kapitole, 

bližšie priblížim viackrát spomenuté rozdelenie na regulované a neregulované činnosti, 

cenovú reguláciu, ako aj detailnejšiu činnosť Úradu.  



  

 

51

  

6. Prípad Slovenska – cenová regulácia, vývoj ceny a dôvody 
zmeny dodávateľa 

 V minulých kapitolách som priniesol prehľad implementácie európskej 

energetickej legislatívy v Slovenskej republike a súčasného stavu na trhu s elektrinou na 

Slovensku. Nasledujúca kapitola doplní túto prácu o pohľad na cenovú reguláciu, 

stručný rozbor vývoja cien a pohľad a analýzu jednotlivých faktorov pri zmene 

dodávateľa elektriny. 

6.1. Cenová regulácia 

 V procese liberalizácie trhu s elektrinou nastala povinnosť rozdeliť cenu 

elektriny na jednotlivé zložky. Pred otvorením trhu a unbundlingom bola cena jednotná, 

keďže všetky jej zložky boli stanovené zhora pre jednotlivé vertikálne integrované 

podniky. V súčasností však koncový zákazník môže na faktúre za elektrickú energiu 

presne vidieť, ktorá zložka ceny sa ako podieľa na výslednej cene. Čo sa týka cenovej 

regulácie, hlavnú úlohu v ňom hrá slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

Otvorenie trhu teda vyčlenilo dodávku elektriny z regulovaných položiek a umožnilo 

voľnú konkurenciu na tomto trhu. Distribúcia a cena za ňu však naďalej ostala 

regulovanou položkou, keďže distribučné spoločnosti si udržali monopolné postavenie 

a nie je možné pre odberateľa prechod k inému distribútorovi (ak neberieme v úvahu 

možnosť, že sa fyzicky presťahuje). 

 Pre odberateľov v domácnostiach, Úrad do roku 2009 stanovoval koncovú cenu 

pre domácnosti, ktorá zahrňovala dodávku, distribúciu a ďalšie regulované zložky ceny. 

Od roku 2010 je však Úradom cena pre domácnosti určovaná ako „osobitná cena za 

samotnú dodávku elektriny a osobitne za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu 

elektriny.“ [URSO 2012b] Toto pôsobí na prvý pohľad v rozpore s otváraním trhu 

a vyčlenením dodávky z regulovaných činností. Je potrebné dodať, že Úrad stanovuje 

maximálnu cenu pre jednotlivé dodávateľské spoločnosti, avšak výsledná cena za 

dodávku je výsledkom boja na konkurenčnom trhu medzi jednotlivými 
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spoločnosťami.15 Úrad stanovuje stropnú cenu, ktorú žiadna firma nemôže prekročiť 

(táto stropná cena je vlastná pre každú firmu), s cieľom ochrany odberateľov elektriny 

v domácnostiach a zvýšením transparentnosti prostredia. [URSO 2012b] Ďalší prínos 

celého procesu rozdelenia ceny je možnosť priamo porovnať cenu za silovú energiu 

medzi jednotlivými dodávateľmi, čo predtým možné nebolo, keďže bola cena 

integrovaná. Samotná koncová cena pre zákazníka sa teda skladá z nasledujúcich 

zložiek [URSO 2012b] [URSO 2012d]16: 

Dodávka elektriny – regulovaná zložka – maximálny strop 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 

 Cena za elektrinu  

 

Distribúcia elektriny – regulovaná zložka 

Pevná zložka tarify 
„Stále náklady prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej 
disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej 
ústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa 
vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na 
ampérickú hodnotu hlavného ističa pred 
elektromerom (A)“ 

Variabilná zložka tarify 
„Závisí od skutočnej spotreby elektriny na 
odbernom mieste koncového odberateľa. Je 
vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre 
distribúciu elektriny a meraná elektromerom 
(kWh)“ 

                                                 
15 Pre prehľad maximálnych cien pre jednotlivé spoločnosti pôsobiace na trhu s dodávkou elektriny pre 

domácnosti viď prílohu č. 6. [URSO 2012c]  
16 Pre názornú ukážku viď prílohu č.7 – faktúru za elektrinu pre spotrebiteľa v domácnosti.  
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Ďalšie regulované zložky koncovej ceny 

Tarifa za straty „Zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny 

pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri 

distribúcii požadovaného množstva elektriny pre 

koncového odberateľa na jednotlivých napäťových 

úrovniach.“ 

Tarifa za prevádzkovanie 

systému 

„Touto časťou ceny sa koncoví odberatelia 

elektriny skladajú na podporu výroby elektriny 

z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ 

Tarifa za systémové služby „Náklady spojené s reguláciou elektrizačnej 

sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie 

stability a spoľahlivosti“ 

 

Ďalšie Úradom neregulované zložky koncovej ceny 

Odvod do Národného jadrového fondu  

Daň z pridanej hodnoty vo výške 20% 

 

 Čo sa týka odberateľov mimo domácností, cena pozostáva z rovnakých 

regulovaných zložiek ako pri domácnostiach, s tým rozdielom, že cenu samotnej silovej 

elektriny Úrad nereguluje a teda jej cena je úplne závislá len na vývoji na trhu 

s elektrinou a konkurenčnom boji medzi dodávateľmi.  
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 Ako sme videli, Úrad pri odberateľov v domácnostiach stanovuje maximálnu 

možnú cenu pre každý dodávateľský subjekt, ktorá pozostáva z mesačnej platby za 

jedno odmerné miesto a samotného množstva spotrebovanej energie. Následne, čo sa 

týka regulovaných zložiek ceny, Úrad využíval pre regulované subjekty (teda 

distribúciu a prenos) do roku 2009 metódu revenue-cap. Od roku 2009, Úrad prešiel na 

metódu price-cap, keďže „na regulované subjekty má stimulujúci vplyv, umožňuje im 

vytvárať dostatok disponibilných finančných zdrojov, vytvára priestor pre uplatňovanie 

konkurencie a zvyšuje úroveň ochrany spotrebiteľov. Významným faktorom jej 

preferencie je stabilita cien, ktoré nepodliehajú krátkodobým konjukturálnym 

výkyvom.“ [URSO 2011a: 4] Tým pádom už sa pri regulovaní distribučných 

a prenosových subjektov nezohľadňuje výnos ich podnikania, ale samotná maximálna 

možná cena za ich služby. Tento spôsob im dáva väčší priestor pri svojom podnikaní. 

Samotná otázka cenovej regulácie regulovaných zložiek energetiky je problematika 

vhodná spracovania v samostatnej práci, no pre potreby tejto analýzy bolo vhodné ju len 

v krátkosti zmieniť. 

6.2. Vývoj ceny 

Pri pokuse o krátku analýzu ceny elektriny a jej vývoja nastáva niekoľko 

problémov. V prvom rade po otvorení trhu s elektrinou už nie je jednotná cena pre 

domácnosti a odberateľov mimo domácností (alebo teda nie sú pôvodné jednotné ceny 

pre tri pôvodne regionálne vertikálne integrované podniky), ale každý dodávateľ 

stanovuje vlastnú cenu. Teda pre analýzu vývoja ceny by bolo potrebné vytvoriť 

priemer cien alebo čo sa týka silovej elektriny vytvoriť vývoj ceny každého dodávateľa, 

čo je nereálne v rámci rozsahu a zámeru tejto práce.  

Na druhej strane sa však ceny silovej elektriny jednotlivých dodávateľov odrážajú 

od vývoja cien silovej elektriny na burze.  Čo sa týka regulovanej časti ceny, Úrad 

každoročne poskytuje štatistiky vývoja tejto ceny. Následne, ucelenú štatistiku koncovej 

ceny ponúka pre jednotlivé krajiny Eurostat. Táto štatistika však nezachycuje úplne 

realitu vývoja ceny, ponúka však určitý trend, ktorý je ako vidíme na nasledujúcom 

grafe (ceny elektriny v Eurách za kWh) postupne stúpajúci (až na obdobie finančnej 

krízy) [Eurostat 2012f] [Eurostat 2012g]: 
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Pre doplnenie analýzy je na nasledujúcom grafe uvedený vývoj regulovaných 

poplatkov pre užívateľov distribučnej sústavy za roky 2007 až 2011. [URSO 2010b: 22] 

[URSO 2011a: 18-24] Na druhom grafe sú uvedené konkrétne zložky tarify za 

prevádzkovanie systému (ktorá je jednou zo zložiek regulovaných poplatkov). [URSO 

2011a:24] Ako môžeme vidieť, poplatky za regulované zložky elektriny za posledné 

roky vzrástli, pričom očividne najvyšší podiel malo na tento nárast vyvažovanie dotácií 

pre fotovoltaickú elektrinu – OZE – obnoviteľné zdroje elektriny.  
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Dôvody pre rast ceny elektriny sú rôzne. Na začiatku však treba upozorniť, že 

súčasný nárast poplatkov za regulované služby nie je z dôvodu snahy o vyšší zisk 

regulovaných subjektov, ako je často názor verejnosti, ale najmä z dôvodu rastu podielu 

dotovaných obnoviteľných zdrojov (viď graf) na výrobe elektriny (keďže táto elektrina 

je vykupovaná za vyššiu ako trhovú cenu a tým pádom vzrastajú náklady regulovaných 

subjektov, čo sa prejaví v raste výslednej ceny) a zavedenia poplatku do jadrového 

fondu. Komplexná analýza faktorov zmeny ceny elektriny je zaujímavá a rozsiahla téma 

a je otázne, na koľko mala liberalizácia trhu pozitívny alebo negatívny vplyv na rast 

ceny elektriny na Slovensku a ako by sa ceny vyvíjali bez otvorenia trhu v súčasných 

podmienkach. 

Samozrejme, predošlý náčrt vývoja ceny elektriny na Slovensku je len pre názornú 

ukážku. Ako som spomínal, pri dôkladnej analýze vývoja ceny elektriny je potrebné 

zohľadniť rôzne aspekty, mimo iné rozdielny prístup k jednotlivým zložkám ceny. 

Zaujímavá by rozhodne bola štúdia zaoberajúca sa jednotlivými faktormi 

ovplyvňujúcimi jednak regulovanú časť, ako aj neregulovanú časť a koncovú cenu 

elektriny, ako aj štúdia analyzujúca faktory zmeny ceny a úlohu otvárania trhu ako 

jedného z týchto faktorov. 
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6.3. Zmena dodávateľa elektriny 

Po otvorení trhu s elektrinou sa ako nová problematika objavila prirodzene otázka 

zmeny dodávateľa elektriny. Táto téma je v súčasnej dobe riadne pretriasaná 

v politických kruhoch ako aj na verejnosti a sami dodávatelia upozorňujú na nekalé 

praktiky, reklamy, či nekorektné ponuky ostatných dodávateľov, ktoré často zahŕňajú 

obchodné podmienky zmluvy, ktoré nie sú jasne prezentované zákazníkovi. Táto 

problematika si podobne ako otázka cenovej regulácie a vývoja ceny vyžaduje 

spracovanie v samostatnej práci, avšak zámerom je spomenúť a načrtnúť aspoň pár 

otázok z problematiky zmeny dodávateľa. 

V prvom rade je potrebné spomenúť, že pri zmene dodávateľa elektriny, vie 

zákazník (na základe výhodnejšej cenovej ponuky) ovplyvniť len časť ceny. Ako sme 

videli dodávatelia elektriny vedia ovplyvniť len cenu silovej elektriny, zvyšné zložky 

ceny sú pevne stanovené Úradom a dodávateľ ich nevie ovplyvniť. Preto by si mal 

zákazník v prvom rade uvedomiť, že prípadná zľava od nového dodávateľa sa týka len 

silovej elektriny a nie celkovej ceny za elektrinu. 

Pri pohľade na dôvody pre zmenu dodávateľa, prirodzene najdôležitejšiu úlohu 

zohráva cena elektriny. To vo svojich správach potvrdzuje aj Úrad: „Pri zmene 

dodávateľa elektriny rozhoduje hlavne cena elektriny a kvalita služieb (poradenstvo, 

osobný prístup a individuálna ponuka, zmluvné podmienky, komplexné služby súvisiace 

s dodávkou elektriny a pod.)“ [URSO 2011b: 15] Medzi ďalšie dôvody pre zmenu, 

patria podľa Úradu: „záruka spoľahlivosti dodávky elektriny, platobná a technická 

schopnosť, celková rizikovosť obchodného partnera a rating, flexibilita v množstvách, 

kapacitná disponibilita, individuálny prístup, poradenstvo každému odberateľovi, 

technická podpora (úroveň zákazníckeho servisu) a pod.“ [URSO 2009: 7] Stále však 

ostáva ako najdôležitejší dôvod zmeny cena ponúkaná dodávateľom a úroveň služieb. 

Táto problematika je však mimo rámec tejto práce, a preto je teraz spomenutá len 

okrajovo. 
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 Pri otázke zmeny dodávateľa je potrebné zmieniť ešte jednu vec, a tou sú nové 

zmluvné vzťahy na trhu elektriny, ktoré vznikli otvorením trhu. Pred liberalizáciou trhu 

s elektrinou mal odberateľ uzavretú zmluvu s vertikálne integrovaným podnikom, avšak 

po odčlenení najmä distribúcie má odberateľ síce na výber medzi dodávateľmi 

elektriny, na druhej strane mu táto situácia prináša zvýšenú zodpovednosť, najmä za 

zmluvu za distribúciu a zúčtovanie odchýlky. Tým pádom môže nastať pre odberateľa 

situácia, kedy na základe svojej nečinnosti sa dostane do situácie, keď „nemá zmluvný 

vzťah s dodávateľom elektriny, pokladá sa jeho odber sa neoprávnený a musí čeliť 

z toho vyplývajúcim dôsledkom aj napriek skutočnosti, že má platné zmluvy 

s distribútorom.“ [Hrušč 2008: 54-55] V tom prípade ide o takzvaný neoprávnený 

odber, keďže zákazník si napríklad vypovedal zmluvu so súčasným dodávateľom 

k istému dátumu, avšak zmluva s novým dodávateľom nebola z rôznych príčin 

schválená a uzavretá.  

V skratke má odberateľ elektriny na výber medzi dvoma modelmi zmluvných 

vzťahov v súvislosti so zabezpečením distribúcie a dodávky elektriny, a to medzi 

takzvaným dvojzmluvným a jednozmluvným vzťahom.  Pri oboch modeloch však platí, 

že odberateľ musí mať uzatvorenú ešte zmluvu o pripojení medzi ním 

a prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Pri dvojzmluvnom vzťahu odberateľ elektriny 

musí mať uzavreté zmluvy s dodávateľom elektriny a s distribútorom (o prístupe 

k distribučnej sústave a distribúcii elektriny – týmito zmluvami je zabezpečený aj 

prenos elektriny cez prenosovú sústavu). Naopak pri jednozmluvnom vzťahu, uzatvára 

odberateľ zmluvu o združenej dodávke, ktorá pokrýva ako dodávku, tak aj distribúciu 

elektriny a takisto aj zodpovednosť za odchýlku. Ostatné  vyššie zmienené zmluvné 

vzťahy sú zabezpečené v združenej zmluve o dodávke. Dodávateľ elektriny zabezpečuje 

tým pádom celkovú službu – dodávku elektriny, použitie prenosovej a distribučnej 

sústavy, zúčtovanie odchýlky a nákup systémových a podporných služieb. [Hrušč 2008: 

55] Nasledujúci prevzatý graf zobrazuje vyššie predstavené zmluvné vzťahy a dva 

spomenuté zmluvné modely [Hrušč 2008: 54]:  
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Slovenská republika prostredníctvom liberalizácie trhu s elektrinou  a uvedením  

unbundlingu do života umožnila pre koncového zákazníka možnosť zmeny dodávateľa 

elektriny na základe priameho porovnania rozdielu v ponúkaných cenách silovej 

elektriny, keďže cena za elektrinu sa rozdelila na regulovanú (použitie sústavy a pod.) 

a neregulovanú (silová elektrina) zložku ceny (s výnimkou regulovaného maximálneho 

stropu pre domácnosti). Tento proces však priniesol nové zmluvné vzťahy na trhu s 

elektrinou a tým aj zvýšenie zodpovednosti zákazníka, čo bolo uvedené na predošlých 

stránkach. Samotnému liberalizačnému procesu, v Európskej únii, ako aj na Slovensku, 

sú priraďované nie len pozitíva, ale aj negatíva a jeho dopad na spoločnosť a zákazníka 

nie sú úplne jednoznačné. To je práve náplň finálnej kapitoly tejto práce.  
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7. Prípad Slovenska – zhodnotenie Slovenska ako celku, aké 
sú ťažkosti a aké sú výzvy na zlepšenie? Aké sú pozitíva 
a negatíva liberalizácie trhu s elektrinou?  

Vo finálnej časti práce bude nasledovať zhodnotenie procesu implementácie 

energetických balíčkov Európskej únie, ako aj súčasného stavu na trhu s elektrinou na 

Slovensku, ktorý bol priblížený. Okrem zhodnotenia a analýzy predošlých uvedených 

faktov je táto kapitola obohatená aj o zhrnutie názorov na proces otvárania trhu a jeho 

súčasných stav predstaviteľom jednej z vertikálne integrovaných spoločností, pôsobiacim 

na poste Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti. Toto interview je v úplnom znení 

uvedené v prílohe číslo sedem tejto práce.  

7.1. Zhodnotenie liberalizačného procesu na trhu s elektrinou 

Na základe vyššie uvedeného sa zdá, že liberalizačný proces v Európskej únii 

úspešne napreduje. To isté sa dá do určitej miery povedať aj o Slovenskej republike. 

Slovensko úspešne implementovalo prvý a druhý balíček, čo viedlo k vytvoreniu 

nezávislého Úradu, OKTE a zvýšenej cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce 

v energetických otázkach. Čo sa týka unbundlingu, ten bol taktiež úspešne prevedený, 

podľa požiadaviek Únie, v rovine účtovnej funkčnej a právnej. Na druhej strane, tretí 

energetický balíček nebol Slovenskom implementovaný v tom čase, ktorý bol 

Slovenskej republike poskytnutý. V tom vidím, a tento názor zdieľa mnoho ľudí 

v slovenských kruhoch (len pre ilustráciu viď interview), jeden zo zásadných problémov 

liberalizačného procesu pod taktovkou Európskej únie. Slovenská republika, podobne 

ako ostatné štáty, ktoré vstúpili do Únie v roku 2005, mali 6 rokov (ak berieme deadline 

pre implementáciu tretieho balíčka marec 2011) na implementáciu toho, čo ostatné 

krajiny Únie implementovali už od roku 1996. Navyše plus samozrejme povinnosť 

implementovať tretí balíček do daného termínu. 

Podobne, na základe informácii z energetického prostredia na Slovensku, bol tretí 

balíček jednoducho unáhlený. Druhý balíček bol implementovaný k 1.7.2007 a v tom 

čase bol už v príprave tretí balíček, ktorý bol prijatý v roku 2009. Tým pádom sa 

nenechal dostatočný čas na analýzu a poriadne dotiahnutie zmien, ktoré druhý balíček 
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priniesol. Nutné je podotknúť, že práve druhý balíček priniesol najrozsiahlejšiu zmenu 

(možnosť každého odberateľa uskutočniť zmenu dodávateľa a právny unbundling) 

v celom liberalizačnom procese.  

„Treba si uvedomiť, že energetický trh je kolos, ktorý nedokáže reagovať na 

akékoľvek zmeny „zo dňa na deň“. A aj keby to dokázal, neviem si racionálne vysvetliť, 

ako mohla Komisia vyhodnotiť potrebu zmeny niečoho, čo ešte nebolo implementované. 

A tak namiesto toho aby sme implementovali zmeny z druhého balíčka, potom ich 

postupne precizovali a možno po čase zmenili, robíme piate cez deviate.“ [Interview] 

Pri hodnotení tohto procesu je potrebné upriamiť pozornosť ešte na jednu vec. Ako 

som uviedol, jeden z cieľov výzvy „Strategy 2020“ je vytvorenie jednotného trhu 

s energiami v Únii. Toto je zároveň aj samotný cieľ liberalizačného procesu, ktorý 

analyzuje táto práca. Na druhej strane toto je len jeden z cieľov energetickej politiky 

Únie.  

„Problémom však je, že v rámci EÚ je liberalizácia trhu s elektrinou definovaná 

len ako jedna z „priorít“ energetickej politiky EÚ, a s niektorými ostatnými prioritami 

je táto priorita v kolízii, a pôvodný ideový cieľ nemá šancu uspieť.“ [Interview] 

Spomenuté ciele energetickej politiky Únie na rok 2020 sú často v rozpore. Pri 

akcentovaní výroby energie z obnoviteľných zdrojov je v rámci dotovania tejto energie 

umelo zvyšovaná výkupná cena, a toto zvýšenie sa musí rozpočítať distribútorom medzi 

poplatky pre koncových odberateľov. Vo výsledku teda jeden cieľ neguje ten druhý 

a dosahuje sa rast ceny elektriny. Podobne je to v prípade so zvyšovaním energetickej 

efektívnosti. Akokoľvek, pre úplnú analýzu tejto problematiky, by bolo vhodné vytvoriť 

model vplyvu rôznych faktorov a politík Únie na rast ceny. Ako som už raz uviedol, 

rozsahovo ide o samostatné spracovanie témy, ktorá sa dotýka procesu liberalizácie. 

Otázne je potom, či by nebolo lepšie dosahovať ciele energetickej efektívnosti 

a podpory obnoviteľných zdrojov na regulovanom trhu, pretože tieto ciele sú na ňom 

ľahšie dosiahnuteľné. Liberalizovať trh a zároveň sa snažiť o splnenie 

environmentálnych, energeticky efektívnych cieľov a pritom zabezpečiť obyvateľom 

cenovo dostupnú elektrinu je veľmi náročné. [Interview] Pritom stačí na utvrdenie tejto 
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mienky jednoduchý pohľad na vývoj cien (hlavne regulovanej zložky), ktoré 

každoročne rastú kvôli už viackrát spomenutým zeleným energiám a ostatným 

faktorom.   

V zhrnutí, celkovo proces liberalizácie trhu s elektrinou v Únii hodnotím ako 

proces robený na rýchlo (hlavne pre nové členské krajiny a vo fáze prípravy tretieho 

energetického balíčka), so snahou docieliť cieľ za každú cenu a čím skôr. Jednoducho 

nebol poskytnutý dostatočný čas na analýzu a riadnu implementáciu druhého balíčka, 

a čo sa týka Slovenskej republiky, to viedlo (mimo iné dôvody) k neimplementovaniu 

toho tretieho. Navyše, čo sa týka samotnej energetickej politiky Únie, mali by sa jasne 

definovať ciele, pretože aj napriek otváraniu energetického trhu cena stále rastie (a to 

najmä čo sa týka regulovaných zložiek - avšak toto by bolo vhodné skúmať 

v samostatnej analýze). Únia by sa mala prioritne zamerať na jeden cieľ. Buď sa snažiť 

o ďalšie otváranie trhu alebo nasledovať politiku zelenej energie a energetickej 

efektívnosti, avšak udržať si určitú kontrolu nad trhom.  

 

7.2. Pozitíva a negatíva liberalizačného procesu na trhu s elektrinou 

Z pohľadu ekonomickej teórie, pozitíva liberalizácie trhu sú jednoznačné. 

Otvorením trhu sa dosiahne zvýšenie konkurencie, a tým zvýšenie kvality služieb pri 

znížení ceny. Samozrejme, ako sme videli na príklade Slovenska, po otvorení trhu 

s elektrinou nastal nárast počtu firiem pôsobiacich na trhu, najmä v oblasti dodávky 

elektriny. Ako som uviedol, nedošlo však k zníženiu ceny. Odberateľ má možnosť 

zmenou dodávateľa ovplyvniť len časť ceny, na druhej strane ako som uviedol v rámci 

environmentálnej politiky a iných faktorov (napríklad nutnosť zúčtovania odchýlky) 

cena za regulované zložky rastie. Taktiež je na zamyslenie čo vlastne znamená nárast 

firiem na trhu. Z pohľadu ekonomickej teórie firma vstúpi na trh len s vidinou zisku 

a teda pokiaľ je cena prijateľná a pokryje náklady vstupu na trh. Tým pádom je na 

Slovenskom trhu stále cena dostatočne vysoká, keďže nové a nové firmy vstupujú na trh 

a konkurujú si najmä cenou (ako som uviedol tá je pre zákazníka najviac smerodajná). 

Stále však treba mať na pamäti, že si konkurujú len časťou celkovej ceny za elektrinu.  
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 Čo sa týka zvýšenia kvality služieb to sa podľa môjho názoru (pri celkovom 

prehľade jednotlivých webových stránok, zákazníckeho servisu a prvotnom kontakte so 

zákazníkom) dosiahlo otvorením trhu. Faktom však naďalej ostáva, že otvorenie trhu 

s elektrinou prinieslo najmä zvýšenie konkurencie a nárast počtu firiem pôsobiacich na 

trhu s elektrinou. 

Spornou otázkou pri pohľade na cenu elektriny sú samotné spoločenské náklady na 

celkový proces unbundlingu a otvárania trhu. Tie sa samozrejme oddelením spoločností 

museli zvýšiť, keďže bolo potrebné vytvoriť nové systémy, nové vzťahy a nové 

subjekty (napríklad OKTE a povinnosť zúčtovania odchýlky, čo zvyšuje náklady firiem, 

čo sa premieta do zvýšenia ceny).  

„Náklady súvisiace s unbundlingom (a nielen tie, ale aj ostatné celospoločenské 

náklady, napríklad podpora „zelenej elektriny“) sa premietajú do tzv. regulovaných 

častí koncovej faktúry, ktorú zaplatí odberateľ rovnako u každého dodávateľa 

elektriny.“ [Interview]  

Pozitíva liberalizačného procesu sú teda zvýšenie konkurencie, možnosť 

odberateľa zvoliť si dodávateľa elektriny a nárast kvality služieb (a na tomto mieste by 

som pridal aj väčšiu informovanosť zákazníka keďže má do istej miery väčšiu 

zodpovednosť na trhu s elektrinou). Na druhej strane, proces otvárania trhu priniesol 

rast spoločenských nákladov potrebných na reštrukturalizáciu trhu a potrebné investície 

naň, ktoré sa preniesli do vyšších cien za regulované zložky, čo do istej miery neguje 

výhody nižšej ceny silovej elektriny pre koncového odberateľa.  
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7.3. Unbundling – správna voľba? 

Predpokladom otvorenia trhu s elektrinou pre konkurenciu bolo dosiahnuť rovnaké 

podmienky pre vstup a pôsobenie na trhu pre každý podnikateľský subjekt: 

„Nakoľko sa EÚ rozhodla ísť cestou liberalizácie v energetike a umožniť konkurenciu 

v oblasti predaja silovej elektriny, predpokladom na to bolo zabezpečiť, aby mali všetci 

dodávatelia elektriny rovnaké šance uspieť. To znamená že musia mať rovnaký prístup 

„k sieti“, a takisto k „sieťovým“ informáciám. Keďže oba tieto atribúty sú monopolnou 

doménou prevádzkovateľov sústav, unbundling ako taký bol a je nevyhnutný predpoklad 

a prostriedok liberalizácie.“ [Interview] 

 Teda unbundling prenosovej a distribučnej sústavy a vytvorenie právne 

a funkčne nezávislých podnikov bol nutnou podmienkou pre otvorenie trhu. Na druhej 

strane, tretí energetický balíček navrhol krok ďalej a to vlastnícky unbundling, ktorý 

však už výrazne zasahuje nie len do ekonomickej roviny ale hlavne do vlastníckych 

práv spoločností, pretože by došlo k zásahu do ich súkromného vlastníctva. To je 

v rozpore s jednou z hlavných zásad, na ktorých bola naša spoločnosť vybudovaná, 

a teda nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Preto táto otázka aj narazila na prudký 

odpor v prípravnom procese a bolo od nej upustené. Je otázne, či sa nájde v budúcnosti 

v rámci snahy o naplnenie cieľa politická sila na presadenie tejto myšlienky. Prvotne by 

však bolo treba zhodnotiť nakoľko a či dostatočne je funkčný a právny unbundling 

úspešný v rámci dosiahnutia otvoreného trhu. Na to však, ako som už zmienil, bolo 

príliš málo času medzi jednotlivými balíčkami a s tretím balíčkom sa teda malo počkať. 

7.4. Zhodnotenie trhu s elektrinou na Slovensku a jeho výzvy 

Na základe analýzy v tejto práci, je možné hodnotiť, že trh na Slovensku je 

liberalizovaný podľa požiadaviek prvého a druhého balíčka Únie a je plne otvorený pre 

konkurenciu s výnimkou regulovaného maximálneho stropu pre cenu silovej elektriny 

pre odberateľov v domácnostiach. Slovenská republika sa implementovaním európskej 

energetickej legislatívy priblížila krajinám Západnej Európy a otvorila svoj trh plne pre 



  

 

65

  

konkurenciu vo vyššie zmienených podmienkach. To je badať napríklad aj na 

každoročne sa zvyšujúcom počte odberateľov, ktorí menia svojho dodávateľa elektriny 

alebo na zvyšujúcom sa podiele „alternatívnych“ dodávateľov, respektíve znižujúcom 

sa podiele pôvodných vertikálne integrovaných podnikov na dodávke elektriny.  

Pri pohľade na výzvy, ktorým Slovenská republika bude čeliť v rámci 

liberalizačného procesu je určite na prvom mieste potreba dotiahnuť prípravu legislatívy 

pre prijatie tretieho energetického balíčka a úplne liberalizovať trh, teda odstrániť 

cenový strop pre domácnosti. Z tretieho balíčka je pre ilustráciu vhodné spomenúť 

problematiku rebrandingu firiem pôsobiac na trhu s elektrinou. Podľa tejto požiadavky 

nesmú byť logá ani iné vizuálne materiály zameniteľné medzi distribučnými 

a materskými spoločnosťami (teda VSE, a.s., SSE, a.s. a ZSE, a.s.) [Directive 

2009/72/EC 2009: (17) (26)]  To isté platí aj ohľadom komunikácie navonok, keďže 

nesmie dôjsť k zámene medzi aktivitami materskej a dcérskej (distribučnej) spoločnosti. 

Pred touto požiadavkou bolo časté, že pracovníci distribučných spoločností používali 

pracovné oblečenie materských spoločností, keďže išlo o predtým vertikálne 

integrovaný podnik. Takisto, ešte stále je na Slovensku v povedomí nahliadať na 

materské spoločnosti a vyčlenené spoločnosti ako na ten istý podnik. Ako som uviedol 

pri implementovaní požiadavky unbundlingu na Slovensku sa uplatnili dva modely. 

ZSE, a.s. odčlenilo aj distribúciu aj obchod a vytvorilo zastrešujúcu skupinu. Preto pri 

komunikácii je jasné, či sa prezentuje obchod, distribúcia alebo materská spoločnosť – 

ako reprezentant koncernu. Pri VSE, a.s. a SSE, a.s. ostal obchod začlenený v rámci 

materskej spoločnosti. Tým pádom materská spoločnosť zároveň vystupuje za obchodné 

oddelenie, ako aj za distribúciu z pohľadu spoločnosti ovládajúcej celý koncern, a hrozí 

napríklad zámena VSE  za VSD a naopak.  

Čo sa týka celkového pohľadu na výrobu a spotrebu elektriny na Slovensku, 

Slovenská republika sa približuje k samostatnosti v zmysle pokrývania vlastnej 

spotreby. K tomu hlavne prispieva dostavba dvoch blokov Jadrovej elektrárne 

Mochovce. Na druhej strane však slovenská závislosť na jadrovej energii koliduje 

s momentálnym smerovaním niektorých krajín Európskej únie a v budúcností bude 

otázne ako celková jadrová problematika dopadne vo svetle aj novej stratégie Európskej 

únie pre rok 2020.  
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8. Záver 

Zámerom tejto práce bolo zhodnotiť proces liberalizácie energetického trhu 

Európskej únie na príklade slovenského trhu s elektrinou a analyzovať súčasný stav na 

tomto trhu, ako aj efekty, ktoré proces otvárania trhu s elektrinou priniesol. Slovenská 

republika, aj napriek špecifickému postaveniu oproti starším členským krajinám čo sa 

týka časovej dotácie pre proces implementácie, úspešne implementovala prvý a druhý 

energetický balíček Únie. Tretí balíček z dôvodov pádu vlády a nedostatku času pre 

jeho implementáciu v požadovanom termíne implementovaný nebol.  

Samotný liberalizačný proces je tým pádom možné hodnotiť ako unáhlený, najmä 

čo sa týka prípravy a implementácie tretieho energetického balíčka. Orgány Európskej 

únie jednoducho nenechali uplynúť dostatočný čas od implementácie druhého balíčka 

a v krátkom slede požadovali od členských krajín aby prijali tretí energetický balíček. 

To pre Slovenskú republiku bolo v tom časovom priestore problematické. Bolo potrebné 

nechať dostatočný priestor pre analýzu zásadných zmien, ktoré priniesla legislatíva 

v druhom balíčku, pred prípravou toho tretieho. Takisto, čo sa týka cieľov a priorít 

Únie, je viditeľná istá dichotómia medzi otváraním trhu a ostatnými cieľmi. To má 

napríklad za následok napriek snahám o cenovo dostupnú elektrinu, nárast tejto ceny 

kvôli podpore obnoviteľných zdrojov elektriny. Únia by si mala preto ujasniť, čo chce 

v energetike zo zmienených cieľov dosiahnuť najprv a čo je pre ňu priorita.  

Čo sa týka trhu s elektrinou na Slovensku, ten je možné na základe predošlej 

analýzy hodnotiť ako plne otvorený pre konkurenciu s výnimkou regulovaného 

maximálneho stropu pre cenu silovej elektriny pre odberateľov v domácnostiach. 

Úspešné otvorenie trhu s elektrinou a odstránenie akýchkoľvek prekážok pre vstup 

a pôsobenie na trhu je očividné pri pohľade na nárast subjektov dodávajúcich elektrinu, 

ako aj nárastom ich podielu na trhu dodávky elektriny. Takisto, každoročne zvyšujúci sa 

počet zmien dodávateľa elektriny podporuje záver, že sa Slovenská republika pomocou 

unbundlingu vertikálne integrovaných podnikov priblížila k modelu západných krajín 

a naplnila predstavy Únie o liberalizovanom trhu s elektrinou. Slovenská republika 

v porovnaní so susednými krajinami (hlavne s Českou republikou) vykazuje podobné 
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trendy a smerovanie v procese zmeny dodávateľa elektriny, čo potvrdzuje, že oddelenie 

vertikálne integrovaných podnikov na Slovensku bolo úspešné. 

Jednoznačné pozitívum, ktoré proces otvárania trhu s elektrinou priniesol bolo 

zvýšenie konkurencie na trhu a možnosť zmeny dodávateľa elektriny pre zákazníka. Na 

druhej strane, nedošlo k zníženiu ceny, pretože zmena dodávateľa ovplyvní len menšiu 

časť ceny za celkovú elektrinu. Zároveň, samotný liberalizačný proces priniesol so 

sebou zvýšené náklady, ktoré spolu s nákladmi na environmentálnu a efektívnu 

energetickú politiku mal za následok nárast poplatkov za regulované služby na trhu, čo 

viedlo k negácií efektu zníženia ceny unbundlingom. Sporná otázka vlastníckeho 

unbundlingu nebola nakoniec povinná požiadavka tretieho energetického balíčka, avšak 

jedným z názorov, ku ktorému sa prikláňam je, že ide o zbytočný zásah do vlastníckych 

práv spoločností. Právny a funkčný unbundling sú (pri úspešnej implementácií 

a dodržiavaní) dostatočné pre správne fungovanie konkurenčného prostredia na trhu, na 

čo poukazujú aj zmienené dáta ohľadom vstupu firiem na trh a zmeny dodávateľa.  

Slovenská republika však má pred sebou v oblasti elektriny a trhu s elektrinou pred 

sebou mnoho výziev. Čo sa týka liberalizácie trhu je potrebné pripraviť pôdu pre 

implementáciu tretieho energetického balíčka, ktorý so sebou prináša ďalšie zmeny, 

ktoré posúvajú Úniu bližšie k jednotnému energetickému trhu. Čo sa týka samotnej 

výroby a spotreby elektriny, Slovensko je na ceste k úplnému pokrytiu vlastnej spotreby 

prostredníctvom rozšírenia svojich jadrových elektrární. Zároveň však musí naplniť 

záväzok Stratégie 2020 a zladiť svoju energetickú politiku s predstavami Únie. 

Energetické otázky, ako som uviedol v úvode, predstavujú jedny z najaktuálnejších 

súčasných otázok na medzinárodnej scéne. Samotný proces liberalizácie neprináša so 

sebou len pozitíva, ale aj určité náklady s ním spojené a výzvy na zlepšenie. Avšak 

tento proces je potrebný a mal by aj naďalej napredovať, no v rámci určitých medzí 

a hlavne v rámci ujasnených a nekolidujúcich sa priorít a cieľov.  
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Príloha č. 8: Interview – dátum 30.4.2012, Košice 

Odpovedajúca osoba: JUDr. Miroslav Šipoš, špecialista pre oblasť legislatívy – 

úsek Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti. VSE, a.s. 

1. Aký je váš celkový názor na proces liberalizácie trhu s elektrickou energiou 
v EU? Na Slovensku? 

 
Liberalizácia trhu v rovine idey mala priniesť viac ponúk na trhu, a teda zvýšiť 
konkurenciu, a teda znížiť ceny a zvýšiť kvalitu služieb.  
Problémom však je, že v rámci EÚ je liberalizácia trhu s elektrinou definovaná len ako 
jedna z „priorít“ energetickej politiky EÚ, a s niektorými ostatnými prioritami je táto 
priorita v kolízii, a pôvodný ideový cieľ nemá šancu uspieť. Toto vnímam ako zásadný 
problém. Nehovoriac o tom, že energetiku je nutné vnímať medzisektorovo- čiže je 
potrebné ju zosúladiť s prioritami ďalších politík, napríklad ochrana spotrebiteľa. Aby 
som uviedol konkrétnu reťaz príkladov- definovaním tzv. chránených a zraniteľných 
odberateľov energetika EÚ supluje sociálnu politiku EÚ. Ergo robí sociálnu politiku 
skrz súkromné firmy, ktoré to musia zadotovať. Tým že to zadotujú, musia si to 
premietnuť do cien. Do cien sa ale premieta aj ochrana životného prostredia skrz 
dotované ceny výkupu „zelenej elektriny“. Čiže ceny idú hore. Potom ešte príde ďalšia 
priorita EÚ- energetická efektívnosť, čiže nech spotreba elektriny klesá. 
Prevádzkovatelia sústav ale nemôžu svoje vedenia „odmontovať“ a dať do skladu, čiže 
majú fixné náklady na menší odber elektriny, takže jednotková cena- aké to 
prekvapenie- opäť stúpa. Ad absurdum- ak na začiatku bola „ochrana“ zraniteľných 
zákazníkov, a na konci je zvýšená cena, naplnila „ochrana“ svoj účel? Obávam sa že 
nie.  
Nehovoriac o tom že definovaním istej skupiny odberateľov vynímate túto skupinu 
odberateľov z trhu- z toho trhu ktorý sa mal liberalizáciou posunúť na vyššiu úroveň 
a priniesť  výrazné benefity.... 
Aby som to celé zhrnul- na začiatku bolo potrebné povedať jednoznačne „čo chceme 
dosiahnuť“. Bez toho sú viaceré „liberalizačné“ opatrenia kontraproduktívne, resp. 
nemajú nič spoločné s liberalizáciou.   
Tento začarovaný kruh sa týka tak ako celej EÚ tak aj Slovenska, špecifikom Slovenska 
ale ešte navyše je, že tu sú všetky zmeny ešte turbulentnejšie.  

 
2. Aký je váš názor na zvolené prostriedky liberalizácie? Konkrétne jednotlivé 

formy unbundlingu? 
 

Nakoľko sa EÚ rozhodla ísť cestou liberalizácie v energetike a umožniť konkurenciu 
v oblasti predaja silovej elektriny, predpokladom na to bolo zabezpečiť, aby mali všetci 
dodávatelia elektriny rovnaké šance uspieť. To znamená že musia mať rovnaký prístup 
„k sieti“, a takisto k „sieťovým“ informáciám. Keďže oba tieto atribúty sú monopolnou 
doménou prevádzkovateľov sústav, unbundling ako taký bol a je nevyhnutný 
predpoklad a prostriedok liberalizácie. Samozrejme, opäť sa vrátim k tomu čo som 
uviedol v prvej odpovedi- celospoločenské náklady na implementáciu unbundlingu- 



  

 

91

  

najmä v oblasti IT systémov- sú natoľko vysoké, že po ekonomickej stránke to výrazne 
neguje to čo môžu odberatelia vďaka liberalizácii ušetriť- tam totiž ušetria len na silovej 
elektrine, ktorá predstavuje približne len 40% z koncovej ceny. Náklady súvisiace 
s unbundlingom (a nielen tie, ale aj ostatné celospoločenské náklady, napríklad podpora 
„zelenej elektriny“) sa premietajú do tzv. regulovaných častí koncovej faktúry, ktorú 
zaplatí odberateľ rovnako u každého dodávateľa elektriny.  
Ale späť k ideovej rovine unbundlingu. Ako som uviedol vyššie, bolo to logické 
vyústenie na to, aby liberalizácia mala šancu. Vo forme konštruktu ako takého myslím 
nemožno spochybniť účtovný, funkčný a právny unbundling. To čo ale priniesol tretí 
balíček, konkrétne vlastnícky unbundling, je ale pre mňa ako právnika aj ako občana 
neprijateľné. Toto zasahuje natoľko silný zásah do domény vlastníckeho práva, že sa 
tým podľa mňa oslabuje jeden zo základných princípov právneho štátu. Navyše to nemá 
žiadnu pridanú hodnotu oproti správne fungujúcemu právnemu a funkčnému 
unbundlingu, ktorý sa mal jednoducho implementovať  a potom kontrolovať.   

 
3. V čom vidíte najväčší problém pri implementácii tretieho energetického 

balíčka? 
 

Jednoznačne v tom že ho Komisia začala pripravovať skôr ako uplynul termín 
implementácie toho druhého balíčka... Treba si uvedomiť, že energetický trh je kolos, 
ktorý nedokáže reagovať na akékoľvek zmeny „zo dňa na deň“. A aj keby to dokázal, 
neviem si racionálne vysvetliť, ako mohla Komisia vyhodnotiť potrebu zmeny niečoho, 
čo ešte nebolo implementované. A tak namiesto toho aby sme implementovali zmeny 
z druhého balíčka, potom ich postupne precizovali a možno po čase zmenili, robíme 
piate cez deviate. Pritom netreba zabúdať, že na Slovensku sa musí stihnúť za 6 rokov 
to, čo západné štáty EÚ zavádzali postupne od roku 1996.  

  
4. Aké pozitíva respektíve negatíve so sebou prináša proces otvárania trhu 

s elektrickou energiou? 
 

Obávam sa že pozitíva sú len v rovine ekonomickej teórie, aj to nie veľmi dobre 
obhájiteľnej.  
Na to aby liberalizovaný trh mohol fungovať, musia naň vstúpiť noví hráči. A tí tam 
nevstúpia, ak nie je cena dostatočne vysoká na to aby pokryla ich akvizičné náklady. 
Plus nárast všetkých ostatných komponentov ceny o ktorých som písal vyššie.  
Znova sa vrátim k základnému ideovému rozporu- ak chceme skrz energetiku riešiť 
celosvetové problémy ako ochrana ovzdušia či znižovať energetickú náročnosť 
a závislosť, treba tak robiť na regulovanom trhu kde sa to dá aj pomerne jednoducho 
implementovať, a nie zároveň otvárať trh. Výsledkom je potom mačkopes.  
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5. V čom vidíte najväčšie nedostatky pri implementácii balíčkov do Slovenskej 
legislatívy? Kde vidíte priestor na zlepšenie? 
 

Najväčším problémom podľa môjho názoru je, že z energetiky sa politicky a častokrát 
aj populisticky vyfabrikoval verejný nepriateľ číslo 1. To má negatívny dopad aj na 
prípravu legislatívneho prostredia, kde zástupcovia energetiky častokrát nie sú ani 
prizývaní do diskusie, resp. sú prizvaní len po formálnej stránke a na nich argumenty sa 
apriori díva negatívne. Výsledkom sú častokrát ustanovenia, ktoré sú z obsahového 
hľadiska nevykonateľné a nezmyselné.  
 

6. Ako by vyzeral vlastnícky unbundling v slovenských podmienkach pre 
distribučné spoločnosti? 

 
1. Integrované podniky by odpredali svoje dcérske spoločnosti tretej osobe, tým 

pádom by boli distribučné spoločnosti úplne nezávislé od pôvodných 

materských spoločností. 

2. Nedošlo by k odpredaniu distribučných spoločností, ale by sa sprísnili 
podmienky na ich fungovanie ako dcérske spoločnosti. Napríklad by nemohlo 
dochádzať k zdieľaniu určitých funkcií ako je právne oddelenie, ľudské zdroje, 
či regulačného manažmentu firmy. Navyše by distribučné spoločnosti podliehali 
silnému dozoru zo strany štátu a v dozorných radách by mali zastúpenie aj tretie 
osoby. 

 

 

 


