
ROBÍME PRÁVO INAK



NÁHODA ALEBO ZÁMER? 

AKO ZNÍŽIŤ ADMINISTRTATÍVNE 
ZAŤAŽENIE PRE VÝROBCOV 

ELEKTRINY Z OZE



1. ZÁDKLADNÁ ÚLOHA ŠTÁTU

� „Štát je tu pre ľudí, nie ľudia pre štát.“

Albert Einstein

� “Ak by ste robili to čo štát, s najväčšou pravdepodobnosťou by

ste boli zatknutí.”

Thomas Sowell



1. ZÁKLADNÁ ÚLOHA ŠTÁTU

� Základné úlohy štátu podľa Adama Smitha:

• ochrana pred nespravodlivosťou – justícia a trestanie ;

• udržiavanie verejných inštitúcií prospešných pre všetkých –

byrokratický aparát štátu .

� Byrokratický aparát – nezávislý výkonný aparát, ktorý

vyrovnáva sily politiky a záujmy súkromného sektora (Max

Weber)



2. PRÁVNY ŠTÁT

� Čo na to Ústava – právny štát

(vláda práva a právna istota - poznám a predvídam);

� právo musí mať formálnu kvalitu - jednoznačný jazyk a

zrozumiteľnosť právnych noriem, požiadavka, aby priemerný

občan dokázal porozumieť obsahu právnej normy

� prehľadnosť a jednotnosť;

� legitímny cie ľ obmedzovania práv;

� primerané sankcie.



3. AKO TO FUNGUJE NAOZAJ
Čo ak si politika podmaní byrokraciu? Čo ak štát presne plniť svoju úlohu?



4. DÔSLEDKY

� právna neistota a nepreh ľadnos ť

nejasné normy, rozporuplnosť noriem nejednotná aplikácia

� právna entropia - presýtenie právnymi predpismi

� vysoké administratívne za ťaženie

šikanózne povinností, neprimeranosť sankcii

� slabá vymožite ľnos ť práva
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6. NEJASNÉ NORMY 

� nejasné a nezrozumiteľné právne normy ;

� nejasné a nejednotná aplikácia právnych noriem;

� vzájomná nesúladnosť a rozpornos ť noriem;

� nejasné normy nemožno vyklada ť na ťarchu adresáta

� Napríklad: definícia malého zdroja, definícia výrobcu elektriny, 

ostatná vlastná spotreba, plynutie lehôt, prechodné ustanovenia, 

ukladanie sankcií – odňatie vlastníctva bez rozhodnutia, g-

komponent. 



6.1 Napočítať do 10

� definícia malého zdroja – zákon o energetike a zákon o podpore 

OZE uvádzajú, že je to zdroj do 10 kW;

� je zdroj s výkonom 10 kW malým zdrojom?

� nejednotná aplikácia definície malého zdroja viacerými 

subjektmi. 



6.2 Ostatná vlastná spotreba

� výrobca má právo na doplatok na celé množstvo vyrobenej 

elektriny znížené o technologickú vlastnú spotrebu;

� technologická vlastná spotreba - doplatok NIE

(spotreba elektriny na účely výroby elektriny) 

� ostatná vlastná spotreba (spotreba na iné účely)

doplatok ÁNO TPS a TSS ÁNO

(nie na technologickú vlastnú spotrebu)

� Realita doplatok NIE, TPS a TSS ÁNO.



6.3 Definícia výrobcu

� výrobca elektriny = osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu 

elektriny podľa zákona o energetike;

� povolenia alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti;

� aký je status od uvedenia zariadenia do prevádzky do vydania 

povolenia resp. potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti?

� množstvo zákonných povinností sa viaže na výrobcu elektriny.



7. PRÍLIŠ VEĽA POVINNOSTÍ

� príliš ve ľa povinností, ktorých ú čel je pochybný

� napríklad: povinnosť každý rok si uplatniť podporu, povinnosť

uzavrieť zmluvu o doplatku (v prípade SSED každoročne),

duplicitné poskytovanie údajov OKTE, ÚRSO a RDS;

� Povinnosti z iných oblastí: BOZP, pracovné vzťahy, ochrana

osobných údajov, účtovníctvo a pod.



8. POVINNOSŤ UPLATNIŤ PODPORU

� najproblematickejšie ustanovenie;

� výrobca je povinný každoročne oznámiť predpokladané 

množstvo dodanej elektriny a uplatnenie podpory;

� povinnosť platí od roku 2010;

� od 1.1.2014 zavedená sankcia za nesplnenie povinnosti –

výsledok viac ako 1100 výrobcov stratilo podporu na rok 

2015;

� viacero rovín (otázna je samotná povinnosť, odôvodnenosť 

povinnosti, prechodné ustanovenia, problém sankcie a jej 

uplatnenia).



8.1 Absurdnos ť povinnosti

� nesprávny predpoklad : výrobca o podporu nemá záujem a 

musí si ju každoročne uplatňovať (aj napriek tomu, zákon ju 

garantuje na 15 rokov); 

� nepresné údaje – na rok dopredu (počasie, prietok a pod.);

� neposta čujúce údaje – iba množstvo dodanej elektriny, čo je 

na účely doplatku nedostatočný údaj (ostatná vlastná spotreba);

� ÚRSO aj RDS žiadajú údaje nad rámec zákona + prílohy;

� informácie, ktorými ÚRSO aj PDS už disponujú;

� duplicita - rovnaké údaje sa poskytujú ÚRSO aj PDS.



8.2 Nejasnos ť normy a aplikácie

� Prechodné ustanovenia:

„podmienky podpory (...) pri zariadení (...), ktoré bolo uvedené do 

prevádzky pred 1.1.2014 zostávajú zachované podľa doterajších 

predpisov“

� podpora podmienená splnením povinnosti = nová podmienka;

� odňatie podpory bez rozhodnutia obyčajným listom 

(ústavný problém – ústava zakazuje bez rozhodnutia);

� aké je postavenie PDS v tomto celom?

� problém doručenia oznámení PDS (lehota, údaje nad rámec 

zákona, iné spôsoby doručenia).



9. POVINNOSŤ UZATVORIŤ ZMLUVY O 
DOPLATKU 

� zákon uzatváranie zmlúv o doplatku nevyžaduje;

� povinnosť vyplýva z prevádzkových poriadkov;

� značne rozdielna prax medzi jednotlivými distribučnými 

spoločnosťami (ZSD nie, SSED a VSD áno).



9. POVINNOSŤ UZATVORIŤ ZMLUVY O 
DOPLATKU 

� SSED - každoročne nová žiados ť o uzatvorenie zmluvy;

� množstvo príloh , tie isté (napr. potvrdenie o pôvode elektriny, 

povolenie na podnikanie v energetike, cenové rozhodnutie);

� problematický proces uzatvárania zmluvy – rozpor 

prevádzkový poriadok a realita (žiadosť – návrh zmluvy);

� problémy s lehotami pri zmluve o dodávke - povinnosť zaslať 

žiadosť do 30 dní pred začiatkom nasledujúceho roka – formulár 

doposiaľ nie je dostupný, v prípade nezaslania výrobca stráca 

nárok na odber elektriny – pri ZSD môže byť lehota skrátená.



10. DUPLICITNÉ POSKYTOVANIE 
ÚDAJOV OKTE A PDS

� výrobca je  povinný odovzdávať údaje o vyrobenej elektrine, 

technologickej vlastnej spotrebe OKTE aj RDS;

� OKTE a RDS dostávajú rovnaké údaje;

� OKTE a RDS by si mohli tieto údaje vymieňať.



11. POSKYTOVANIE VÝSTUPOV Z 
EVIDENCIE

� povinnosť výrobcov zasielať ÚRSO údaje o nákladoch, 

výnosoch, aktívach a pasívach; 

� niektoré údaje sú obsiahnuté v iných hláseniach (napr. technické 

parametre výrobcu elektriny, účtovné údaje);

� význam údajov pre ÚRSO?



12. ZÁVER

� prílišná administratívna zá ťaž

� podnikateľské prostredie

� príliš ve ľa zbyto čných povinností

� nejasné a nezrozumite ľné normy

� nejednotná aplikácia

� znižovanie administratívnej zá ťaže: komplexný proces kde treba

zohľadniť všetky 3 aspekty.



13. O NÁS

� Sme Seman čín Poláček a robíme právo inak. Férovo, s 

jasným návrhom postupu a tlmočením do človečiny.

� nosné oblasti špecializácie: energetika, súdne spory, 

bankovníctvo, nehnuteľnosti a stavebníctvo;

� medzinárodné vzdelanie a skúsenosti;

� tím 10 právnikov ;

� Právnická firma roka 2015 – boli sme zaradení medzi TOP 6 

kancelárii  pre oblasť sporovej agendy (TREND a EPRAVO), 

� IFLR1000 – sme odporúčaná kancelária pre oblasť energetiky v 

(ranking vychádza od roku 1990 a pokrýva 120 krajín).



Ďakujem za pozornos ť!

Pavol Poláček, partner

ppolacek@semancinpolacek.sk

sk.linkedin.com/in/ppolacek

+421 908 625 242

www.semancinpolacek.sk


