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STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 16 – 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 

 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom hospodárstva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR 
ako iniciatívny návrh 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Návrhom zákona sa v nadväznosti na predmetné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ustanovuje 
povinnosť uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu 
s plynom, právna úprava výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou a sankcií pre prípad nesplnenia skladovacej 
povinnosti. Súčasne sa rozširuje cenová reguláciu v plynárenstve aj na plnenie skladovacej povinnosti a ustanovuje 
sa spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka v súvislosti so skladovacou povinnosťou. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.01.2023, okrem vymedzených bodov, ktoré nadobudnú účinnosť 
neskôr 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Návrhom zákona sa v nadväznosti na predmetné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ustanovuje 
povinnosť uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu 
s plynom. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala . 
 
Nad rámec pripomienok predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu predkladáme nasledovné 
dodatočné pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka k čl. I – vloženie nového novelizačného bodu 
Navrhujeme v § 22 vložiť nový odsek 11 v nasledovnom znení: 
 
„(11) Pri krízovej situácii v plynárenstve na úrovni stavu núdze vyhodnocuje prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý 
na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu podľa dostupných údajov chýbajúce 
množstvo plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu chráneným odberateľom podľa § 3 písm. c) bod 15.1. 
Pri dodávke plynu zo zabezpečeného štandardu bezpečnosti pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bod 
15.1. odovzdá prevádzkovateľ distribučnej siete podľa kapacitných možností množstvo plynu podľa nominácie 
dodávateľa plynu,(3) maximálne do výšky chýbajúceho množstva plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu 
chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bod 15.1 rozpočítaného rovnomerne podľa spotreby chránených 
odberateľov plynu podľa § 3 písm. c) bod 15.1 príslušného dodávateľa plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete 
odovzdá dodávateľovi  plyn, vo vstupných bodoch do distribučnej siete, ak má tento dodávateľ plynu dostatočné 
zabezpečenie za poskytnutý plyn voči prevádzkovateľovi distribučnej siete. Samotnú dodávku plynu domácnostiam 
vykoná príslušný dodávateľ plynu.“ 
 
Poznámka pod čiarou: 
(1) § 2 písm. b) bod 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 
 
Odôvodnenie: 
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Uvedené ustanovenie precizuje režim čerpania plynu, ktorý je určený na zabezpečenie štandardu bezpečnosti 
dodávok.  
 

2. Zásadná pripomienka k čl. I – vloženie nového novelizačného bodu 
Navrhujeme doplniť v § 22 nový odsek 12, ktorý by užívateľovi distribučnej siete ukladal povinnosť navýšiť 
zabezpečenie za plyn v prípade jeho dodania v rámci plnenia štandardu bezpečnosti dodávok: 
 
„(12) Užívateľ distribučnej siete je v prípade, ak žiada o plnenie štandardu bezpečnosti pre chránených odberateľov 
podľa § 3 písm. c) bod 15.1. povinný vopred navýšiť zabezpečovací prostriedok voči prevádzkovateľovi distribučnej 
siete o cenu vo výške 100% referenčnej ceny plynu určenej podľa osobitného predpisu(2) za množstvo požadovaného 
plynu vrátane dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje 
za splnenú aj vtedy, ak užívateľ distribučnej siete preukáže prostriedkami elektronickej komunikácie 
prevádzkovateľovi distribučnej siete, že navýšenie svojho zabezpečovacieho prostriedku vykonal." 
 
Poznámka pod čiarou: 
(1) Vyhláška 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 
 
Navrhujeme vložiť do § 91 ods. 1 písm. a) nový bod 8., ktorý znie: 
„8. uložených v § 22 ods. 12“ 
 
Odôvodnenie:  
Plnenie štandardu bezpečnosti dodávok je obchodne rizikovou operáciou, ktorá je spôsobilá spôsobiť 
prevádzkovateľovi distribučnej siete významné škody v prípade, ak nedôjde k vráteniu plynu. Z daného dôvodu 
považujeme za vhodné, aby dodanie plynu zo zaisteného štandardu bezpečnosti podliehalo povinnosti dodávateľa 
zložiť zábezpeku vo výške ceny plynu na účet prevádzkovateľa distribučnej siete.  
 

Zdroj: RÚZ 
 


