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bod č. 16 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

1. Postoj APZD 

APZD berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD neuplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Navrhovaná novela je reakciou na návrh nariadenia EK z 23. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie 

(EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a nariadenie (ES) č. 715/2009 

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn. 

Návrh novely zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike prináša nasledovné zmeny: 

➢ Úpravu skladovacej povinnosti (vkladá sa § 22a) – uskladnenie určeného množstva plynu 

v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom.  

• Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi každému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi 

zásobníka vypočítanú skladovaciu povinnosť.  

• Prevádzkovateľ zásobníka (PZ) je povinný do 15. februára príslušného kalendárneho roka 

zverejniť uskladňovaciu kapacitu, ktorou disponuje na obdobie od 1. apríla príslušného 

kalendárneho roka do 31. marca nasledujúceho roka.  

• Dodávateľ je povinný PZ požiadať o pridelenie uskladňovacej kapacity pre potreby 

zabezpečenia skladovacej povinnosti (SP) za regulovanú cenu a uzatvoriť zmluvu o prístupe 

do zásobníka a uskladňovaní plynu alebo o vyčlenenie časti pracovného objemu 

na zabezpečenie svojej SP zo zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu 

a uzatvoriť dodatok k zmluve o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu. Vyčleniť časť 

pracovného objemu na zabezpečenie SP je možné aj postupným navyšovaním pracovného 

objemu podľa kontrolných bodov dohodnutým v dodatku k zmluve.  

• PZ je povinný evidovať plyn pre potreby zabezpečenia SP pre jednotlivých dodávateľov 

plynu na osobitných účtoch. Dodávateľ plynu je oprávnený ťažiť uskladnený plyn, ktorým 

zabezpečuje plnenie SP len s výstupom do distribučnej siete pre potreby dodávky 

koncovému odberateľovi plynu na vymedzenom území. 
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➢ Úpravu výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou.  

• PZ je povinný po každom kontrolnom bode informovať plynárenský dispečing, úrad 

a ministerstvo o množstve plynu uskladneného pre potreby SP. Plynárenský dispečing 

robí vyhodnocovanie. 

➢ Úpravu sankcií v prípade neplnenia skladovacej povinnosti. 

➢ Podľa prechodného ustanovenia je určený spôsob preukazovania údajov o zabezpečenom 

množstve plynu pre obdobie od 1.12.2022 do 31.3.2023. Uplatňovanie povinností podľa § 22a 

sa prvýkrát uskutoční od 1.4.2023. Od 1.4.2023 do 31.3.2024 sa celková SP podľa § 22a ods. 3 

vynásobí koeficientom 0,5. 

➢ V prílohe 1a sa ustanovuje rozsah zabezpečenia splnenia SP k jednotlivým priebežným kontrolným 

bodom na nasledujúce roky pre obdobie od 1.4. do 31.3. 

 

Kontrolný bod 1. 

apríl 

1. 

máj 

1. 

jún 

1.   

júl 

1. 

august 

1. 

september 

1. 

október 

1. 

november 

1. 

december 

1. 

január 

1. 

február 

1. 

marec 

Požadované 

percento 

zabezpečenia 

skladovacej 

povinnosti 

0% 4% 15%1 29%1 52%1 74%1 90%1 100% 80% 59% 32% 14% 

➢ Po medzirezortnom pripomienkovom konaní v rámci novely pribudli: 

• Úprava § 21, ods. 15 až 17, ustanovuje sa poplatok, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie 

ustanovených obmedzujúcich opatrení v plynárenstve dotknutými účastníkmi trhu 

s plynom. Výnos z týchto poplatkov by mal prispieť k zvýšeniu štandardu bezpečnosti 

dodávok plynu pre domácnosti. Upravuje sa použitie plynu, ktorý bude mať dodávateľ plynu 

k dispozícii v prípade vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve. Ustanovuje 

sa možnosť pre účastníkov trhu uskladniť plyn na účel riešenia krízovej situácie. Zároveň 

sa ustanovuje, odkedy sa čerpanie plynu pre dotknutého účastníka riadi všeobecne 

záväzným právnym predpisom. 

• Úprava § 22, ods. 4 - vzhľadom na rozšírenie možnosti dodávky plynu na vymedzené územie 

zo zahraničia sa možnosť využitia cezhraničných kapacít pre zabezpečenie štandardu 

bezpečnosti dodávok plynu zvyšuje na 50%. 

• Zmena objemu plynu v § 22, ods. 5 - ak dodávateľ plynu počas obdobia plnenia skladovacej 

povinnosti prestane dodávať plyn odberateľovi so zmluvným ročným odberom plynu 

nad 10 000 MWh (v MPK bola hodnota 53 000 MWh), prechádza zodpovedajúca časť 

skladovacej povinnosti na nového dodávateľa plynu. 

• Úprava § 22a, ods. 9 a 10 - ustanovuje sa pre účastníkov trhu s plynom možnosť preniesť 

zodpovednosť v súvislosti so skladovacou povinnosťou. Ustanovenie má cieľ umožniť 

splnenie skladovacej povinnosti aj na základe zmluvného zabezpečenia. Vzhľadom 

 
1 Zmena oproti medzirezortnému pripomienkovému konaniu 
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na  vzniknuté náklady, ktoré súvisia so skladovacou povinnosťou sa v odseku 10 ustanovuje 

postup pokiaľ ide o zohľadnenie týchto nákladov. 

• § 88 sa dopĺňa ods. 13, ktorý ustanovuje právomoc na vykonanie kontroly dodržiavania 

správnosti zaradenia odberateľov plynu v súvislosti s obmedzujúcimi opatreniami 

v plynárenstve. 

• § 91, ods. 1, písm. a), dopĺňa sa 7. bod, ktorý umožňuje odstrániť zistené nedostatky 

v určenej lehote. 

Návrh novely zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prináša nasledovné zmeny: 

➢ Rozšírenie cenovej regulácie v plynárenstve pre plnenie skladovacej povinnosti. 

➢ Spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka v súvislosti so skladovacou 

povinnosťou. 

➢ Podľa prechodného ustanovenia sa ustanovuje postup úradu v súvislosti s určením ceny za prístup 

do zásobníka, ako aj lehota pre jej určenie, pre obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024. 

Určuje sa povinnosť prevádzkovateľov zásobníkov podať príslušný cenový návrh od 1. apríla 2024. 

➢ Po medzirezortnom pripomienkovom konaní v rámci novely pribudli: 

• Úprava § 2, písm. k), ktorej cieľom je poskytnutie ochrany cenovou reguláciou prostredníctvom 

ÚRSO aj nájomníkom obecných nájomných bytov, ktoré sú využívané na účel sociálneho 

bývania. 

• § 9, ods. 1, písm. c) sa dopĺňa šiestym bodom, ide o to, že v súvislosti s certifikáciou 

prevádzkovateľov zásobníkov, ktorá sa zaviedla nariadením EÚ 2022/1032, sa ustanovuje 

právomoc rozhodnúť v predmetnej veci. 

• § 9, ods. 1, dopĺňa sa písm. o), ktoré ustanovuje postup úradu v prípade podania námietky 

určeným účastníkom trhu voči výpočtu skladovacej povinnosti. 

Účinnosť: od 1. decembra 2022 


