
SUMÁR MOŽNÝCH KROKOV V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM OTÁZKY G-KOMPONENTU  

a) Podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)   

SOI vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o podpore OZE. Distribučné spoločnosti majú povinnosť 

poskytovať výrobcom zákonnú podporu. V prípade, ak zo strany distribučnej spoločnosti dôjde k 

znižovaniu tejto podpory, ide o porušovanie zákona o podpore OZE a je možné zo strany SOI takéto 

konanie prešetriť.  

Pri podnete na SOI je dôležité, že zo strany distribučnej spoločnosti musí dôjsť ku konaniu, ktoré je 

možné prešetriť, napríklad vykonanie zápočtu g-komponentu voči poskytovanej podpore.  

Rovnako je možné obrátiť na SOI aj ohľadom prešetrenia  

▪ písomných hrozieb distribučných spoločností, ktoré nútia uzatvoriť zmluvu o prístupe pod 

vyhrážkou odpojenia výrobného zariadenia a  

▪ písomných hrozieb, ktoré majú výrobcov odstrašiť od vypovedania ich zmluvy o prístupe.  

b) Podnet na kontrolu na ÚRSO  

Podľa § 31 ods. 3 písm. a) zákona o regulácii je ÚRSO oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania 

ustanovení zákona o podpore OZE u subjektov, ktorým zákon o podpore OZE zveril do pôsobnosti 

poskytovanie podpory. Podľa uvedeného ustanovenia je ÚRSO oprávnený vykonávať kontrolu aj nad 

dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o regulácii v 

sieťových odvetviach, do ktorých spadá aj vyhláška o cenovej regulácii, ktorá zaviedla g-komponent.  

V tomto prípade bude opäť možné podnet smerovať voči konaniu, ktorým dochádza k 

neoprávnenému znižovaniu podpory, napríklad prostredníctvom zápočtov. Avšak do 

kompetencie ÚRSO patrí aj overovanie dodržiavania vyhlášky, z čoho vyplýva, že je to možnosť podnet 

smerovať aj voči vystavovaniu nových faktúr za g-komponent potom, čo časť vyhlášky o cenovej 

regulácii bola vyhlásená za protiústavnú.  

c) Podnet na prokuratúru   

V súvislosti s realizáciou zápočtov a ďalším vystavovaním faktúr by bolo možné pripraviť podnet 

na prokuratúru so žiadosťou o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu. Tu by bolo potrebné 

sa detailne zaoberať jednotlivými skutkovými podstatami a ich možnou aplikáciou na danú situáciu. Ide 

o pomerne zložitú vec.  

d) Riešenie problematickej legislatívy  

▪ Pripomienkovanie návrhov právnych predpisov  

V súčasnosti sa pripravuje novela Pravidiel trhu, ktorá obsahuje viacero zásadných zmien, ktoré výrazne 

zhoršujú postavenie výrobcov elektriny v súvislosti s uhrádzaním G-komponentu. Považujeme za 

potrebné aj naďalej pripomienkovať akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú tejto problematiky.  

Rovnako odporúčame vypracovávať a s politickou podporou predkladať návrhy zákonov, ktoré by 

mohli zlepšiť postavenie výrobcov elektriny.  

▪ Príprava návrhov na konanie pred ústavným súdom  

Je vysoká pravdepodobnosť, že Pravidlá trhu budú zmenené do podoby, ktorá bude mať výrazné znaky 

protiústavnosti. V takomto prípade považujeme za vhodné obrátiť sa s návrhom na ústavný súd, 

aby vyslovil neústavnosť sporných ustanovení.  



e) Napadnutie sporných ustanovení prevádzkových poriadkov  

▪ Postup v správnom súdnictve  

Prevádzkové poriadky obsahujú viacero ustanovení, ktoré idú nad rámec zákona alebo mu odporujú.  

Vychádzame z toho, že prevádzkový poriadok je administratívne rozhodnutie vydané v osobitnom 

administratívnom konaní (vecná regulácia) podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Subsidiárne 

sa preto na toto konanie budú vzťahovať ustanovenia správneho poriadku. Prevádzkový poriadok ako 

rozhodnutie, ktoré spĺňa aj formálne stránky (je za rozhodnutie označené, má výrok, odôvodnenie, 

poučenie, odkazuje na správny poriadok) zaväzuje iba účastníkov konania, t.j. distribučnú spoločnosť. 

ÚRSO však tvrdí, že prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, čím 

dochádza ku konfliktu.  

Voči správnemu rozhodnutiu môže podať opravný prostriedok jedine účastník konania. Tu by bolo 

možné argumentovať, že účastníkom konania je aj každý výrobca, lebo je rozhodnutím dotknutý. Takýto 

výrobca by mohol podať žalobu a domáhať sa účastníctva v konaní. Takýto argument sme použili 

v prípade g-komponentu pri doručovaní cenových rozhodnutí výrobcom. Krajské súdy a Najvyšší súd 

SR sa s našou argumentáciou nestotožnili. Vzhľadom na uvedené môže byť tento postup problematický. 

▪ Podnet na vydanie protestu prokurátora  

Podľa zákona o prokuratúre je prokurátor povinný vykonávať dozor nad zákonnosťou rozhodnutí 

orgánov verejnej správy. Podnet na podanie protestu prokurátora môže podať ktokoľvek do 3 

rokov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo od jeho vydania.  

Ak prokurátor vyhodnotí podnet ako odôvodnený, začne konanie o proteste, kde účastníkom konania 

bude ten, kto bol alebo má byť účastníkom konania v konaní pred orgánom verejnej správy. Ak by ÚRSO 

protestu prokurátora nevyhovel, prokurátor je povinný podať proti prevádzkovému poriadku 

všeobecnú správnu žalobu do 2 mesiacov od nevyhovenia protestu.  

Pokiaľ prokurátor podnetu nevyhovel (z dôvodu neopodstatnenosti), je možné podať opakovaný 

podnet, ktorý preverí nadriadený prokurátor a ten rozhodne o tom, či nižšie postavený 

prokurátor konal správne alebo nie ak podnetu nevyhovel.  

▪ Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania   

Podľa správneho poriadku sa môže každý obrátiť na orgán verejnej správy so žiadosťou o 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (z dôvodu rozporu so zákonom). Tu je 

lehota 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia. Preto by bolo možné zaslať žiadosť na ÚRSO o 

preskúmanie prevádzkového poriadku a ak by toto bolo zamietnuté, tak takúto odpoveď by bolo možné 

kvalifikovať ako opatrenie, ktorým sú dotknuté práva výrobcov a bolo by možné napadnúť ho 

všeobecnou správnou žalobou.   

f) Napadnutie krokov distribučných spoločností v správnom súdnictve  

Doterajšia rozhodovacia prax súdov sa ustálila na tom, že distribučná spoločnosť nie je pri poskytovaní 

podpory orgánom verejnej správy. Odlišná situácia však nastáva, keď distribučná spoločnosť vykonáva 

činnosti v rámci pripojenia do distribučnej sústavy a odpojenia z nej.  

Posledné kroky distribučných spoločností naznačujú možné odpojenie výrobcov, ktorí nemajú 

uzatvorenú zmluvu o prístup, alebo ktorí chcú vypovedať túto zmluvu. Takéto hrozby alebo faktické 

konanie distribučných spoločností možno, podľa nášho názoru, napadnúť správnou žalobou.  



g) Podnet na Protimonopolný úrad SR / Európsku Komisiu  

Podľa § 8 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov 

(„ZOHS“) a článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únii („ZFEÚ“) je zneužívanie dominantného 

postavenia na relevantnom trhu zakázané; článok 102 ZFEÚ zároveň vyžaduje splnenie podmienky 

ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Dominant má teda zodpovednosť nezneužívať svoje 

postavenie.   

Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ, ktorý nie je vystavený podstatnej súťaži a 

ktorý sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môže správať nezávisle. Vzhľadom na postavenie 

distribučných spoločností je viac ako zrejmé, že disponujú dominantným postavením na trhu distribúcie 

elektriny – každá vo svojej geografickej oblasti.   

Medzi základné formy zneužívanie dominantného postavenia patrí, okrem iného, vynucovanie si 

neprimeraných obchodných podmienok (vrátane cien), odmietanie dodávok, diskriminácia iných 

podnikov.  

Konanie distribučných spoločností:  

▪ znížením zákonnej podpory vo forme doplatku prostredníctvom jednostranného zápočtu vo vzťahu k 

výrobcom bez existujúcej zmluvy o pripojení,  a/alebo  

▪ odpojením v prípade vypovedania zmluvy o prístupe,  

ktoré nemá oporu v právnom predpise by mohlo byť, za splnenia ďalšieho (napr. že distribučné 

spoločnosti by si takýto postup nevedeli ekonomicky žiadnym spôsobom zdôvodniť), považované za 

zneužívanie dominantného postavenia.  

V uvedenom prípade je možné uvažovať o podaní kvalifikovaného podnetu na 

Protimonopolný úrad SR alebo Európsku Komisiu.  
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