
VÝ�OS 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
z 1. októbra 2008 

 
č. 7/2008, 

 
 

ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008         
č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 

vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy 
 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 
 226/2008 Z. z.) sa  dopĺňa takto:  
 
1. § 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 
„i) dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.“.  
 
2. § 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 
„i) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu na výrobu tepla 
určeného pre domácnosť.“. 
 

Čl. II 
 

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa 
ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.) v znení 
výnosu z 23. júla 2008 č. 4/2008 (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) sa mení takto: 
 
V prílohe č. 40 ôsmom bode sa vypúšťa tretia veta. 
 

 
Čl. III 

 
Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa 
ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) sa mení 
a dopĺňa takto: 
 



1.  V § 5 ods. 1 písm. a) prvý bod znie: 
„1. dodávateľom elektriny na účely dodávky elektriny pre odberateľov elektriny, ktorí ju 
dodávajú  pre domácnosti a malé podniky.“. 
 
2. V prílohe č. 1 časti B ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „po dobu 12 rokov od 
uvedenia výrobného zariadenia do prevádzky“. 

 
3. V prílohe č. 5 časti B ods. 1  písmeno a) znie:  
„a) pre regulovaný subjekt, ktorý v roku t-1 mal cenovým rozhodnutím určenú cenu za 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

 
At = At-1 * (1+(JPIt – X+Yt)/100), 
 
ak (JPIt – X) <0, potom At = At-1, 

 
pričom 
At -   tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

vrátane strát pri distribúcii elektriny v slovenských korunách na jednotku 
množstva elektriny,  

At-1 -   cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane strát 
pri distribúcii elektriny v slovenských korunách na jednotku množstva 
elektriny v roku t-1, 

JPIt -  aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách za obdobie od 
júla v roku t-2 do júna v roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky, 

X - faktor efektivity obmedzujúci vplyv eskalačných súčiniteľov vedúci 
k optimalizácii nákladov, ktorého hodnota je 5, 

Yt - nárast ceny v percentách určený úradom na rok t,“.  
 

Čl. IV 
 
Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa 
ustanovuje regulácia cien v plynárenstve  a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra 
oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh 
ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
1. V  § 4 ods. 6 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo § 21a“. 
 
2. V  § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno i). 
 
3. V  § 12 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: 
„ak je hodnota koeficientu nižšia ako nula, použije sa hodnota rovná nule.“. 
 
4. § 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: 



„(11) Na účely výpočtu korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu pre rok t sa použijú 
pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre rok 
t-2 hodnoty vo vzorcoch, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte priemernej ceny za prístup 
do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.“. 
 
5. V § 19 odsek 2 znie: 
„(2) Pre regulovaný subjekt, ktorý mal určenú cenu za dodávku plynu na výrobu tepla 
určeného pre domácnosť prvýkrát na obdobie roku 2008, je východiskom pri určovaní 
ceny na rok t obdobie roku 2008 a priemerná cena za dodávku plynu na výrobu tepla 
určeného pre domácnosť na rok t sa vypočíta podľa § 21 ods. 1.“. 
 
6. § 19 sa dopĺňa odsekom  3, ktorý znie: 
„(3) Pre regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh na určenie ceny za dodávku plynu na 
výrobu tepla určeného pre domácnosť prvýkrát na rok t, sa priemerná cena za dodávku 
plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť vypočíta podľa § 21a.“. 
 
7. V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo § 21a.“. 
 
8. V § 20 sa vypúšťa odsek 4. 
 
9. V § 21 sa vypúšťa odsek 3. 
  
10.V § 21 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 3. 
 
11. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie: 

 
                                                                „§ 21a 
(1) Priemerná cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť  TDODPt 
v slovenských korunách na jednotku množstva plynu na  rok t sa vypočíta podľa vzorca  
 

ttttttt TPZTDDTSPTDSTPSTKPTDODP +++++=  

 
pričom 
 
TKPt sú náklady na nákup plynu v slovenských korunách na jednotku dodaného 
množstva plynu  na výrobu tepla určeného pre domácnosť na  rok t podľa odseku 5, 
 
TPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v slovenských korunách  
na jednotku množstva plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t podľa 
odseku 2, 
 
TDSt sú náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v slovenských 
korunách na jednotku množstva plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t 
podľa odseku 3, 
 



TSPt sú náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu 
v slovenských korunách na jednotku množstva plynu na výrobu tepla určeného pre 
domácnosť na  rok t  podľa odseku 4,  
 
TPZt je primeraný zisk určený podľa odseku 8, 
 
TDD sú náklady dodávateľa plynu na dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre 
domácnosť na rok t podľa odseku 7. 
 
(2) TPSt sa určia odvodením ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu  na 
prepravu plynu pre výrobcov tepla na základe plánovaných dosiahnutých denných maxím 
a plánovaného množstva dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť  na  
rok t. 
 
(3) TDSt sa určia odvodením ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu  na 
výrobu tepla určeného pre domácnosť na distribúciu plynu pre výrobcov tepla na základe 
zaradenia do príslušných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 
a plánovaného množstva dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na  
rok t. 
 
(4) TSPt sa vypočíta podľa vzorca  

 

ttt TRQDT�SDTSP /=  

 
TNSDt sú plánované náklady v slovenských korunách na uskladňovanie plynu 
potrebného na zabezpečenie dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť 
odvodené na základe plánovaných dosiahnutých denných maxím a plánovaného 
množstva plynu na rok t, 
 
TRQDt je plánované množstvo dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť 
na  rok t. 
 
(5) TKPt  sa vypočíta podľa vzorca   
 

ttt TRQDT��PDTKP /=  

  
TNNPDt sú plánované náklady v slovenských korunách na nákup plynu na rok t na 
dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa odseku 6. 
 
(6) Plánované náklady na nákup plynu na dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre 
domácnosť na  rok t sa vypočítajú podľa vzorca 
 

t
tt

TRQT

TRQD
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×=
  

 
TCNNPt sú celkové plánované náklady v slovenských korunách na nákup plynu na rok t, 



 
TRQTt je celkové plánované množstvo dodaného plynu pre všetky skupiny odberateľov 
plynu na  rok t. 
 
(7) TDDt  sa určia na základe oprávnených nákladov dodávateľa plynu na dodávku plynu 
pre výrobcov tepla na rok t ustanovených v § 2 ods. 1 okrem nákladov uvedených v 
písmenách a) až c).  
 
(8) Primeraný zisk z dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť 
kalkulovaný pre rok t sa vypočíta podľa vzorca 
 

tTRQD×= TZDZPZ t  , 

 
pričom 

 
TZD je povolený kalkulovaný jednotkový zisk z dodávky plynu na výrobu tepla určeného 
pre domácnosť vo výške 0,174 Sk na objemovú jednotku.“. 
 

Čl. V 
 

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa 
ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 ods. 10 sa slová „na výpočet faktora Y sa použije hodnota CVoez/CVp = 0“ 
nahrádzajú slovami „potom faktor Y = 0“. 
 
2.  § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na 
odbernom mieste a fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon 
na odbernom mieste.“. 
 

Čl. VI 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 10. októbra 2008. 
 
 
 
 

Jozef  Holjenčík  v.r. 


