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Bratislava, 22. marca 2015 

 

 

Vec: Nezákonné obmedzovanie podpory alternatívnym výrobcom elektriny 

 

Vážený pán Šefčovič, 

 

obraciame sa na Vás v mene asociácií výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie (ďalej alternatívni výrobcovia elektriny alebo výrobcovia), ktoré v Slovenskej 

republike zastrešujú prakticky všetky druhy technológií. Vzhľadom na to, že obnoviteľné 

zdroje energií patria k jednej z priorít európskeho spoločenstva, ale najmä preto, že na 

Slovensku prijatá legislatíva trvalo poškodzuje a likviduje subjekty v oblasti výroby elektriny 

a celkovo potláča tento segment energetiky, radi by sme Vás požiadali o stretnutie a zároveň aj 

iniciovanie diskusie k súčasnej situácii. 

 

Slovenská republika sa napriek záväzkom a oficiálnej podpore rozvoja 

obnoviteľných zdrojov energie od polovice decembra 2014 vydala cestou ich útlmu 

a likvidácie. Regionálne distribučné spoločnosti (ďalej RDS) so súhlasom a podporou Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) bezprecedentne a nezákonne odopreli podporu 

vyše tretine výrobcov pre rok 2015. Ako zámienku použili bezvýznamnú novelizáciu zákona 

č. 309/2009 Z.z..  

Zámienkou je zaslanie údajov, ktoré každý výrobca niekoľkokrát ročne niekoľkým 

inštitúciám oznamuje (teda aj distribučným spoločnostiam). Ide o novelizovaný § 4 ods. (3), 

v súčinnosti s účelovo a prísne vyloženými povinnosťami podľa § 4 ods. (2) písm. c). V 

praxi to znamená k 15. 8. aktuálneho roka zaslať oznámenie o uplatnení podpory 

a predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok. 

Výrobca má povinnosť posielať takéto oznámenie príslušnej RDS a ÚRSO. Deje sa to 

každý rok a tieto údaje, ako sme už uviedli, sú oznamované každý rok viacnásobne, hoci 

nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. 

Výrobcovia elektriny z OZE, tak ako každý rok, na počiatku roka 2014 podpisovali so 

svojou RDS zmluvy o dodávke elektriny a doplatku, prílohou tejto zmluvy bolo aj cenové 

rozhodnutie od ÚRSO. Toto rozhodnutie obsahuje aj jasnú informáciu o veľkosti ročnej 
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výroby na celé obdobie podpory. Aké iné oznámenie môže byť relevantnejšie ako doklad 

priamo z ÚRSO o odhade výroby? Mnohí i napriek tomu zaslali na svoju RDS špeciálny list, 

kde im znovu oznámili vôľu poberať podporu v roku 2015 a aj predpokladané množstvo 

vyrobenej elektriny a o čom majú emailové potvrdenie, potvrdenie z podateľne, či potvrdenie z 

pošty. 

Distribučné spoločnosť však začali koncom decembra 2014 rozosielať list o strate 

práva na podporu v roku 2015 (všetky tri RDS odoslali toto oznámenie v rovnakom čase, za čo 

sme dali podnet na Protimonopolný úrad SR pre podozrenie z kartelovej dohody), i napriek 

tomu, že údajné porušenie zákona mohli riešiť počas celého obdobia od 15. augusta do konca 

roka. V súčasnosti je takmer 1 200 výrobcov z celkového počtu 3 000 bez podpory na rok 

2015. Ide o nebezpečný a bezprecedentný krok, keďže odobratie podpory prebehlo bez 

riadneho správneho konania, v priebehu necelých dvoch týždňov, bez možnosti odvolania a 

inštitúciami – distribučnými spoločnosťami – ktoré na to zo zákona nemajú právo.  

 

1. Tieto kroky RDS sú protiprávne. 

2. Sankcia celoročnej straty podpory za údajné nezaslanie oznámenia je 

protiústavná. 

3. Pre väčšinu výrobcov je toto opatrenie likvidačné. 

 

Navyše výpovedná hodnota takéhoto hlásenia predpokladanej výroby je 

minimálna, pretože slnko, vietor ani voda sa nedajú dopredu predpovedať a preto 

akákoľvek snaha obhájiť toto konanie tým, že je v záujme verejnosti ako podklad pre 

dopad na verejné financie je zavádzaním a prejavom neodbornosti a ide proti logike 

OZE. 

Taktiež mimoriadne vysoká sankcia zodpovedá tvrdému podvodu napr. pri 

krátení daní, ale nie je adekvátnym postihom za údajné nedodanie formuláru (ktoré 

znovu opakujeme, výrobcovia dodali a mnohí aj o duplicitnom podaní majú doklad, 

ktorý však ani len nemali komu predložiť). 

 

Celý prípad je nebezpečným precedensom a ukážkou nestabilného podnikateľského 

prostredia v SR. Jeho riešenie a zásah v prospech spravodlivého zákonného postupu je o to 

naliehavejší, že väčšina výrobcov nemôže na celý rok prestať splácať úvery. Mnohí sú závislí 

na nákupe surovín. V prípade bioplynových staníc sú ohrozené tisícky pracovných miest v 

ohrozených regiónoch Slovenska, keďže sú naviazané na poľnohospodársku výrobu. Výsledok 

tiež odporuje deklarovanej snahe Vlády SR zvyšovať zamestnanosť a konkurencieschopnosť 

regiónov. 

Už od 17. decembra 2014 snažíme sa o urýchlené riešenie na úrovni slovenských 

úradov a inštitúcií. Bohužiaľ však narážame na nezáujem a „nedostatočné“ kompetencie 

všetkých zainteresovaných inštitúcií v SR. Preto sa obraciame na Vás, ako zástupcu Európskej 

komisie, pretože veríme, že vaša angažovanosť by pomohla. Nehovoriac o negatívnych 

dopadoch tohto konania pre ďalšie zahraničné investície, nielen v oblasti OZE. Mnohí 

záujemcovia už teraz avizujú, že nebudú investovať v krajine, kde neplatia žiadne pravidlá a 

investície sa dajú zmariť zo dňa na deň. 
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Súčasne by sme chceli upozorniť aj na zásadný rozpor takejto aktivity RDS s cieľom 

EÚ zvýšiť podiel OZE. V súčasnej dobe je Slovensko na správnej ceste dosiahnuť záväzok 

14 % podielu OZE. Avšak po takomto likvidačnom kroku sa nepodarí nielen naplniť tento cieľ, 

ale ani udržať súčasnú úroveň cca 11 %. 

Postup voči OZE tiež znižuje dôveru občanov a ich záujem o nové (i keď malé) 

inštalácie, na ktoré by sa mala v blízkej budúcnosti vzťahovať podpora eurofondov. Napokon 

celá udalosť stavia do nepriaznivého svetla aj projekt energetickej únie, resp. schopnosť 

Slovenska sa tohto ambiciózneho projektu zúčastniť.  

 

Vážený pán podpredseda, dovoľte nám požiadať Vás o osobné stretnutie a 

prediskutovanie problému, ktorý môže zásadným spôsobom ovplyvniť nielen rozvoj, ale aj 

existenciu súčasných obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako by sme ocenili, ak by ste 

iniciovali odbornú a na faktoch postavenú diskusiu vo vzťahu k relevantným slovenským 

inštitúciám a taktiež diskusiu o zmysle ÚRSO, keďže ako sa ukázalo, v energetických sporoch 

medzi účastníkmi trhu s elektrinou absolútne zlyhalo. Veríme, že práve otvorenie diskusie zo 

strany Európskej komisie, môže pomôcť odstrániť tieto nezákonné javy na Slovensku 

a zachrániť tak množstvo výrobcov a predovšetkým pracovných miest. 

 

Veľmi by nás potešilo, keby ste si aj napriek svojej vyťaženosti na nás našli čas. 

 

S úctou 

 

V mene: 

 

Slovenskej asociácie fotovoltického 

priemyslu 

v.r. Ing. Pavel Šimon, CSc. 

Zástupca riaditeľky 

 

 

Slovenskej bioplynovej asociácie 

v.r. Ing. Erika Gyöngyová, PhD. 

predseda 

 

Asociácie výrobcov elektriny z malých 

vodných elektrární do  500kW  

v.r. Vladimír Mendel 

Konateľ 

 

 


