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Legislatívna úprava v rokoch 2002 – 2010

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o regulácii) bol novelizovaný
právnymi predpismi:

• Zákon č. 397/2002 Z. z.
• Zákon č. 442/2002 Z. z.
• Zákon č. 658/2004 Z. z.
• Zákon č. 107/2007 Z. z.
• Zákon č. 112/2008 Z. z.
• Zákon č. 283/2008 Z. z.
• Zákon č. 73/2009 Z. z.
• Zákon č. 309/2009 Z. z.
• Zákon č. 142/2010 Z. z.
• Zákon č. 558/2010 Z. z.
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Zákon o regulácii § 5

§ 5 pojednáva o pôsobnosti úradu
– Zabezpečenie transparentnej a nediskriminačnej súťaže v sieťových 

odvetviach zo zreteľom na ochranu spotrebiteľa (zásada)
– Zabezpečenie účinného fungovania trhu s tovarom a službami

v sieťových odvetviach
– Určenie alebo schvaľovanie spôsobu, postupov a podmienok na 

pripojenie a prístup do sústavy alebo siete (vecná regulácia)
– Výkon cenovej regulácie pri regulovaných činnostiach
– Rozhodovanie o vybraných činnostiach (udeľovanie výnimky)
– Spolupráca úradu 
– Príprava VZPP
– Sledovanie opatrení úradu a povinností regulovaných subjektov
– Riešenie podnetov účastníkov trhu
– Štandardy kvality
– Uverejňovanie správ
– Spolupráca s príslušnými orgánmi EU
– Spolupráca s Radou pre reguláciu    
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Zákon o regulácii § 12

§ 12 Cenová regulácia
– Rozsah cenovej regulácie 
– Spracovanie, schvaľovanie regulačnej politiky
– Rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania 

predmetom regulačnej politiky
– VZPP o rozsahu cenovej regulácie a spôsobe jej 

vykonania do 30. júna
– Termíny predkladania cenových návrhov
– Posúdenie cenového návrhu (účastníci cenového konania)
– Spôsoby vykonania cenovej regulácie a ich kombinácia
– VZPP na výnosy o regulácii cien (metodika cenovej 

regulácie)
– Definície pre účely cenovej regulácie
– Mimoriadna regulácia
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Zákon o regulácii § 14  

§ 14 Cenové konanie
– Začatie cenového konania
– Účastníci cenového konania
– Podklady k návrhu ceny 
– Odstránenie nedostatkov podania
– Vydanie a uverejnenie cenového rozhodnutia
– Zmena a zrušenie cenového rozhodnutia
– Poskytovanie informácii a mlčanlivosť zamestnancov úradu
– Správny poriadok a cenové konanie
– Odvolanie proti rozhodnutiu
– Zastavenie konania vo väzbe na novelu obchodného 

zákonníka
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Regulačná politika

Regulačná politika na nastávajúce regulačné obdobie 2012 až
2016 vypracovaná Radou pre reguláciu obsahuje 
ustanovenie týkajúce sa cenovej deregulácie v oblasti 
dodávok energií.

Regulácia dodávok energií by zostala vo vecnej rovine so 
zreteľom na ochranu spotrebiteľov predovšetkým 
domácností, tzn. sekundárna legislatíva (pravidlá trhu, 
štandardy kvality, prevádzkové poriadky).

Cenová regulácia sa bude určite vzťahovať na prevádzkovateľov 
sústav a sietí.
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Zmeny v oblasti cenovej regulácie v 
elektroenergetike a plynárenstve

Ponechanie jednoduchej metódy benchmarkingu v cenovej 
regulácii prístupu do prepravnej siete a preprave plynu 
a prístupu do zásobníka a uskladňovaní plynu 
(porovnávacia analýza).

Dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti 
bude vykonávaná v režime stanovenia rozsahu 
oprávnených nákladov potrebných na zabezpečenie 
dodávky plynu a určení výšky primeraného zisku.

Pre nasledujúce regulačné obdobie nebude uplatnená
cenová regulácia dodávky elektriny pre malé podniky.

V navrhovaných zmenách zákona o regulácii a zákona o 
energetike spracovaných MH SR je už vypustená cenová
regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre 
domácnosti ako aj prístupu do zásobníka a 
uskladňovanie plynu.
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Pripravované zmeny v zákone o regulácii a 
zákone o energetike v rámci cenovej deregulácie

Pre potreby ďalšej cenovej deregulácie je potrebné zmeniť
rozsah cenovej regulácie v § 12 zákona o regulácii 
prípadne zaviesť prechodné ustanovenia v závislosti od 
úrovne liberalizácie v príslušnom segmente trhu s 
energiami.

Doplnenie ustanovení zákona o regulácii a energetike 
vyplývajúce z implementácie 3. energetického balíčka z 
dielne EU (dve smernice a tri nariadenia, ktoré nadobudli 
účinnosť 03. 09. 2009). 

Potrebné je tiež v rámci predmetnej implementácie zapracovať
aj skúsenosti z aplikačnej praxe, predovšetkým z oblasti 
cenových konaní.
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Ďakujem za pozornosť a prajem 
Vám krásny deň
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