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Bratislava – Otvorený, no prere-
gulovaný. Ceny komodity na veľ-
koobchodnom trhu sú  síce nižšie, 
no nie tak celkom pri pohľade na 
faktúry v schránkach odberate-
ľov. Aj tieto dva paradoxy môžu 
definovať desať rokov liberalizo-
vaného trhu s elektrinou. A prá-
ve presun výhod liberalizácie 
z komoditného trhu viac na zá-
kazníkov by malo byť výzvou do 
budúcnosti. No naráža na viacero 
aspektov.

Porovnanie pokrivkáva
„Od liberalizácie sa očakávala 
cenová výhoda pre koncových 
zákazníkov. Môžeme diskutovať, 
či priniesla takýto benefit v plnej 
miere,“ vyhlásil na HN fóre Mi-
chal Hudec, analytik spoločnosti 
energy analytics. Podľa jeho slov 
totiž najmä dodávatelia v segmen-
te domácností sú viazaní rôznymi 
regulačnými predpismi. „Je teda 
sporné, či táto slovenská podoba 
liberalizácie naozaj dnes prináša 
plnohodnotný prínos pre zákaz-
níka,“ uzatvára.

Na nadmerné regulácie, ale aj 
na neúmerné množstvo adminis-
tratívy, nepoukazujú iba analyti-
ci. Hovoria o nich aj samotní do-
dávatelia. Napríklad na zmenu do-
dávateľa elektriny na Slovensku 
je potrebných 21 dní, v Českej re-
publike na to stačí polovičný čas. 
Každý z dodávateľov musí od zá-
kazníka žiadať papier, že rozumie 
14 stranám obchodných podmie-
nok, vykazovať množstvo infor-
mácií, a tak by sa dalo pokračovať.

Dobrovoľný výberca 
poplatkov
Špecifický problém pre dodávate-
ľov predstavuje povinnosť vyberať 
poplatky aj za ostatných účastní-
kov na trhu. Odberateľ totiž na 
jednej faktúre platí rôzne zložky 
a samotná dodávka elektriny je 
len jednou z nich. Ostatné zložky 

putujú na účty napríklad výrob-
com energie. Zároveň zákazník 
touto cestou uhrádza poplatok za 
distribúciu… „No tieto peniaze 
vyberá dodávateľ a ten musí ďalej 
odvádzať celý objem peňazí,“ vy-
svetľuje Libor Láznička, riaditeľ 
úseku vývoja spoločnosti Sféra. 
Bez ohľadu na neplatičov.

Rovnaký problém je v prípade 
veľkoodberateľov, kde dokonca 
zálohy za distribúciu platí dodá-
vateľ vopred.

Práve rôzne zložky faktúry sú 
druhým problémom trhu s elek-
trinou. Komodita predstavuje 
asi len tretinu z celkovej sumy, 
druhú tretinu predstavuje prenos 
a distribúcia. Posledná asi treti-
na je tvorená ďalšími sieťovými 
poplatkami. „Dôvod vysokej vý-
slednej ceny nie je cena elektri-
ny, ale ten zvyšok. Analyzovali 
sme sieťové poplatky a slovenské 

nám vychádzajú ako jedny z naj-
vyšších. A to je časť, na ktorú sa 
treba zamerať,“ pridáva sa Lívia 
Vašáková, ekonomická radkyňa 
Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku.

V cene za elektrinu sa totiž 
u nás platí aj za viacero politic-
kých rozhodnutí. Výslednú su-
mu zvyšuje podpora obnoviteľ-
ných zdrojov energií, kombino-
vanej výroby tepla a elektriny, 
odvod do Národného jadrového 
fondu…  Zároveň sa do účtov za 
energiu premieta aj ťažba hnedé-
ho uhlia na Slovensku. Tá by bez 
tejto formy podpory nebola živo-
taschopná.

Sociálna politika 
Pri podpore ťažby hnedého uhlia 
však nemá ísť len o sociálnu po-
litiku a snahu udržať zamestna-
nosť.

Podľa Ľubomíra Kuchtu, riaditeľa 
odboru palív a energetiky z Mi-
nisterstva hospodárstva SR, ide 
okrem sociálneho aspektu aj o as-
pekt bezpečnostný. Teda o snahu 
využívať v energetickom mixe aj 
domáce zdroje. 

K jadru veci
„A za bezpečnostné opatrenia sa 
vždy platí. Čím si zvyšujeme do 
určitej miery cenu elektriny,“ po-
dotýka Ľubomír Kuchta.

Druhý poplatok, ktorým re-
zort hospodárstva vstupuje do ce-
notvorby, je odvod do Národné-
ho jadrového fondu. Ten spravuje 
prostriedky určené aj na jadrové 
elektrárne po skončení ich život-
nosti. Odvod však podľa Kuchtu 
je opodstatnený preto, že sa začal 
vyberať neskôr. Neraz v čase, keď 
jadrové elektrárne už boli v pre-
vádzke.
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Musíme chrániť 
i dedinské krčmy

Martin Ondko,
generálny riaditeľ Magna 
Energia 

Čo považujete za top reguláciu 
v tomto odvetví?

Pestujeme ochranu malých 
podnikov, kam patria i dedin-
ské krčmy alebo erotické saló-
ny. Nadmerná regulácia je aj 
pri domácnostiach. Vedel by 
som si predstaviť, že sa stano-
via všeobecné maximálne ceny. 
No panuje situácia, keď si kaž-
dý subjekt podáva návrh vlast-
ných maximálnych cien a musí 
mať o tom potvrdenie, že dostal 
rozhodnutie. 

Chránenie malých podnikov, 
čo si pod tým treba predstaviť?

Ja stanovený cenový strop. 
Pritom dodávka malým odbera-
teľom je náročnejšia napríklad 
z hľadiska administratívny. Do-
dávateľ má väčšie náklady. 

Za tých desať rokov, nech sa 
držíme témy, akú najhoršiu 
detskú chorobu trh prekonal?

V neregulovanom segmente – 
pri firemných odberateľoch pa-
nuje vysoko konkurenčné pro-
stredie. Je tam deformácia vo 
finančných tokoch. Dodáva-
teľ znáša všetky finančné rizi-
ká z neplatenia odberateľov za 
všetky subjekty. Dokonca skôr, 
než mi zaplatia odberatelia, ja 
musím zaplatiť na zálohách 
distribúciu. Platíme OKTE vo-
pred – skôr, než nám odberate-
lia zaplatia. (Pozn. red.: OKTE 
– Organizátor krátkodobého tr-
hu s elektrinou.) V oblasti regu-
lovaných segmentov – domác-
ností a malých podnikov, tam je 
nesmierna byrokracia. 14-stra-
nové obchodné podmienky. Od 
každého zákazníka musím mať 
papier, že ich prečítal, že im ro-
zumie.   (TAK)
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Otvorený trh dusia regulácie 
ENERGETIKA l Na účtoch za elektrinu stále platíme politické rozhodnutia. Podporujeme tak i baníkov.

Analyzovali sme 
sieťové poplatky 
a slovenské nám 
vychádzajú ako 
jedny z najvyšších. 
A to je časť, na 
ktorú sa treba 
zamerať. 

Lívia Vašáková, 
ekonomická radkyňa Zastúpe-
nia Európskej komisie 


