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Zhrnutie:
Cenové porovnania ukazujú, že koncové ceny elektriny sú na Slovensku jedny z najvyšších v strednej a
východnej Európe. Klesajúca cena elektriny na burze sa len čiastočne premieta do poklesu koncových
cien. Jednou z príčin je prenášanie nákladov verejných politík na spotrebiteľov elektriny. Tento fenomén
sme pomenovali „Elektrická daň“ a vyčíslili ho na hodnotu 26,45 €/MWh., v prepočte 60,8 € na priemernú
domácnosť ročne.
Sektor energetiky je okrem prenášania nákladov aj svedkom častých a ťažko predvídateľných zmien zo strany
vlády a regulátora. To zvyšuje jeho neochotu investovať na Slovensku a zvyšovať kvalitu služieb. Pre dlhodobé
zlepšenie situácie navrhujeme päť zmien:
•

Prestať využívať elektroenergetiku ako rýchly a lacný zdroj peňazí pre financovanie vládnych
zámerov

•

Zastaviť priame či nepriame dotovania nových zdrojov energie

•

Eliminovať Elektrickú daň, financovať politické zámery z rozpočtu a zvýšiť vypočítateľnosť
regulačného prostredia.

•

Ukončiť cenovú reguláciu pre dodávky domácnostiam a malým a stredným podnikom

•

Vypracovanie dlhodobej regulačnej stratégie za účasti zástupcov všetkých účastníkov trhu

Dáta ku grafom je možné stiahnuť na stránke iness.sk/energia
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1. Úvod
Tradične silná téma elektroenergetiky v posledných rokoch na Slovensku priťahovala mimoriadne veľa
pozornosti. Zjavilo sa niekoľko prepojených tém – vysoké koncové ceny elektriny, problémy energeticky
náročných podnikov ako US Steel, Slovalco, OFZ Istebné či Slovakia Steel Mills, podpora či naopak zdanenie
obnoviteľných zdrojov energie (ďalej v texte ako OZE), podpora baníctva, hrozba uzatvorenia tepelných
elektrární Vojany a Nováky, zakonzervovanie paroplynovej elektrárne v Malženiciach, dostavba jadrovej
elektrárne (ďalej v texte ako JE) Mochovce, výstavba novej JE v Jaslovských Bohuniciach a nové regulácie.
Súčasná situácia by sa bez veľkého preháňania dala nazvať chaosom, ktorý je výsledkom dvoch dekád
štátnych zásahov do produkcie elektriny. Investície do výroby a distribúcie elektriny sa pohybujú v stovkách
miliónov až niekoľko miliárd eur a preto omyly v investíciách, či zlý odhad budúcich politických rozhodnutí
majú dopad na ekonomiku krajiny aj o niekoľko rokov či dekád neskôr. Teda v časoch, keď politici, ktorí o tých
krokoch rozhodli, už dávno nie sú na pozíciách.
Vláda a regulačné orgány sa snažia vznikajúce problémy hasiť núdzovými a ťažko predvídateľnými krokmi
(nové druhy poplatkov, zastropovanie odvodov do Národného jadrového fondu, dohoda s US Steel...). Tie môžu
problém vyriešiť na niekoľko mesiacov či rokov, ale zároveň môžu znamenať vytvorenie nového problému do
budúcna. Ďalej zvyšujú mieru neistoty v celom sektore.

2	Východiskový stav vo svete, v EÚ
a na Slovensku
2.1

Elektroenergetika vo svete

Zmeny vo svetovej elektroenergetike sa do domáceho sektoru nepremietajú tak priamočiaro a rýchlo, ako
napríklad zmeny v ropnom či plynárskom priemysle. Zo zjavných technických dôvodov neexistuje nič také
ako svetový trh s elektrinou. No svetové a najmä európske dianie ovplyvňuje udalosti aj na slovenskej scéne.
Medzi zásadné trendy posledných rokov môžeme zaradiť:
•

Stagnácia celkovej spotreby elektrickej energie v Európe a Severnej Amerike a stagnujúce či až klesajúce
ceny silovej elektriny (komodity bez ostatných služieb ako prenos a distribúcia).

•
•

Postupná zmena energetického mixu v produkcii elektriny v USA s väčším podielom zemného plynu.
Nárast podielu OZE v energetickom mixe západných krajín. To so sebou vo väčšine krajín prinieslo
rozsiahle finančné náklady spojené s výstavbou týchto zdrojov ako aj zvýšené nároky na operátorov
prenosových sústav.

•

Výrazné dotovanie OZE so sebou zároveň prinieslo rýchle zvyšovanie ich účinnosti a približovanie cien
sieťovej parite1.

•

Rozvoj nových produktov popri tradičnom predaji elektriny (napr. EPC – Energetické služby s garantovanou
úsporou, či aktívna podpora elektromobility).

1
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Schopnosť konkurovať na trhu konvenčným zdrojom bez nutnosti subvencií.
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Čo je EPC?
Energy Performance Contracting (Energetické služby s garantovanou úsporou) je formou financovania
zvýšenia energetickej efektívnosti. Ten kto ju poskytuje, garantuje príjemcovi služby, že bude
dosahovať navrhnuté úspory. Poskytovateľ služby (napr. dodávateľ energie) uhradí klientovi náklady
spojené s inštaláciou energeticky úspornejších zariadení. Výdavky si následne spláca z rozdielu medzi
pôvodnou cenou za energiu a teoretickou nižšou cenou po úspore. Typickým príkladom je napríklad
výmena pouličného osvetlenia. Nanešťastie, pri súperení s dotáciami tento nástroj často ťahá za kratší
koniec. Predstavuje pritom trhové riešenie problému energetickej efektívnosti bez potreby vynakladať
verejné financie.

2.2

Elektroenergetika v Európe

Hoci ešte nemôžeme hovoriť o jednotnom európskom trhu s elektrinou, postupne prichádza ako k fyzickému
(budovanie nových prepojení) tak k obchodnému (vznik búrz a cezhraničných trhov) prepájaniu členských
štátov a regiónov. Druhým výrazným trendom je liberalizácia, ktorej prejavom je najmä unbundling (rozdelenie
vertikálne integrovaných spoločností) a umožnenie vstupu nových hráčov na trh.
Popri ekonomickej stagnácii, zvyšovaní efektivity, záplave lacného uhlia, rastúceho objemu elektriny z OZE
(ktoré vytláčajú elektrinu z konvenčných a jadrových zdrojov) aj lepšie prepojenie trhov prispelo k rekordne
nízkym cenám silovej elektriny v členských štátoch, hoci značné rozdiely ešte pretrvávajú2.
Koncové ceny elektriny sú však v porovnaní so svetom skôr nadpriemerné (hoci rozdiely nie sú také zásadné,
ako pri zemnom plyne). Z veľkých priemyselných ekonomík má vyššie koncové ceny len Japonsko3. Jedným
z dôvodov je intenzívny nástup obnoviteľných zdrojov v Európe, ktorých náklady sa v mnohých členských
štátoch premietli do koncových cien elektriny.
Ako však ukážeme pri analýze situácie na Slovensku, OZE sú len jedným z dielov skladačky a nie je možné
hádzať všetku vinu za vysoké koncové ceny len týmto smerom.

Mínusové ceny
Ťažko predvídateľné výkyvy výroby z OZE počas slnečných či veterných dní, v kombinácii s nízkym
dopytom a veľkým podielom ťažko regulovateľnej bázickej elektriny v mixe (jadro, ale aj niektoré
konvenčné zdroje4) môžu viesť a čoraz častejšie aj skutočne vedú až k záporným cenám elektriny na
spotových trhoch, keď sú ostatní výrobcovia (elektrina z OZE je väčšinou vykupovaná prednostne)
ochotní platiť za to (ak to burza vôbec technicky umožňuje), aby niekto ich elektrinu odobral. Je to
pre nich lacnejšie, ako zastavenie a opätovné rozbehnutie výroby. V rokoch 2012-2013 sa elektrina
v Nemecku predávala za mínusové ceny dokopy 100 hodín. Cena sa dostala do mínusu niekoľko
desiatok eur za MWh, vo Francúzku v roku 2013 v istom momente až na -200 €/MWh5. K podobným
efektom prichádza napríklad aj v Austrálii.

2

Najnižšia veľkoobchodná cena elektriny v Q4 2014 bola vo Švédsku (31 €/MWh) a najvyššia v Grécku (59 €/MWh) https://ec.europa.eu/energy/
sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_2014_q4.pdf

3

Viď napr. http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/Energy%20Prices%20and%20costs%20in%20Europe%20_en.pdf s.12

4

Tie, ktoré poskytujú podporné služby, teda majú stále v pohotovosti časť kapacity pre potreby stabilizácie siete a nemôžu ju voľne zapájať podľa
vlastného uváženia.

5

http://www.energypost.eu/case-allowing-negative-electricity-prices/
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2.3

Elektroenergetika na Slovensku

Podobne ako v iných postsocialistických krajinách, aj pre Slovensko bol typický prudký prepad spotreby
elektrickej energie krátko po revolúcii. Medzi rokmi 1989-1993 došlo k prepadu zhruba o 20 %, zapríčinenému
transformáciou hospodárstva, keď viaceré energeticky náročné podniky zastavili alebo obmedzili výrobu.
Dokonca aj po 26 rokoch od nežnej revolúcie a takmer neustáleho hospodárskeho rastu je ročná spotreba
elektrickej energie na Slovensku nižšia, ako bola v roku 1989. Ani pokrízové oživenie ekonomiky neprinieslo
rast spotreby aspoň na predkrízovú úroveň.

Obrázok 1:
Spotreba elektrickej energie na Slovensku

Zdroj: INESS, zostavené z dát MH SR, SEPS, SAZP

Obrázok 2:
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Medziročný rast HDP (modrá) a spotreby elektrickej energie na Slovensku (červená)

Zdroj: Eurostat/INESS

Slovenská republika ako člen EÚ implementuje ciele energetickej politiky EÚ. Postupne boli implementované
princípy unbundlingu, liberalizácia tvorby cien pre firemných odberateľov (mimo malých a stredných
podnikov), otvorenie trhu pre nových dodávateľov, vytvorenie schém pre podporu Obnoviteľných zdrojov
energie a Kombinovanej výroby elektriny a tepla.
Na Slovensku, podobne ako inde v EÚ, je striktne oddelený fyzický tok komodity (silovej elektriny) od
komerčného toku (vzťah dodávateľ-zákazník). Dodávateľ (obchodník) nakúpi vo väčšom objeme silovú
elektrinu na burze, OTC platforme (broker), bilaterálne od veľkoobchodníka (tradera), alebo priamo od výrobcu
(elektrárne) a následne ju ponúka domácnostiam a firmám zabalenú do rôznych produktov. Elektrina však
fyzicky tečie z elektrární najskôr cez prenosovú sieť (SEPS), potom cez distribučnú (tri regionálne distribučné
spoločnosti) až ku konečným spotrebiteľom. Spotrebitelia platia dodávateľovi za pripojenie, komoditu,
prevzatie zodpovednosti za odchýlku6 a za fyzickú distribúciu elektriny, ktorú si kúpili u dodávateľa.

6

 lektrina sa vo významnejších objemoch nedá skladovať, preto sa vyrobená elektrina musí aj okamžite spotrebovať. Odberateľ by mal výrobcovi
E
dopredu oznámiť, koľko elektriny spotrebuje. To však v prípade individuálnych odberateľov nie je reálne, preto zodpovednosť za ich odchýlku
preberajú hromadne dodávatelia. Odchýlka sa vyrovnáva využitím (drahých) podporných služieb, tj. „výkonu na zavolanie“. Zúčtovateľom odchýlok
je OKTE.
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Obrázok 3:
Schéma slovenského elektroenergetického trhu. Bolo použité isté zjednodušenie, pretože
niekedy sú menšie elektrárne napojené priamo na distribútorov, naopak niektorí mimoriadne
veľkí spotrebitelia sú napojení priamo na prenosovú sieť.

Hoci v sektore je významné množstvo súkromného kapitálu, úroveň štátnych zásahov je stále vysoká. Verejné
zásahy nemajú len formu regulácií, ale aj priameho politického vplyvu. Nie sú to len mimoriadne neštandardné
kroky voči investorom (najmä v súvislosti s predajom Slovenských elektrární), ale aj politicky motivované
presadzovanie otáznych investícii (nový jadrový zdroj7).
Neštandardným krokom bolo znovuzavedenie cenovej regulácie pre malé a stredné podniky v roku 2013.
Vzhľadom k požiadavke ďalšej liberalizácie a budovaniu jednotného trhu v EÚ je to prekvapujúci krok späť8.
Cenová regulácia dodávky nemôže znížiť reálne náklady výroby elektriny. Môže však umelo znevýhodniť
jednu skupinu zákazníkov na úkor druhej (domácnosti a podnikateľov). Nižšie účty za elektrinu potešia, na
druhej strane sa odrazia na zníženej konkurencieschopnosti firiem (firmy nepriamo dotujú občanov), alebo
na zníženej kúpyschopnosti obyvateľstva (občania dotujú firmy)9. Je tým narušený trhový mechanizmus
a elektrina nesmeruje automaticky tam, kde má najvyšší úžitok (ktorý je indikovaný zvýšenou cenou).
Druhým efektom je posun nákladov v čase. Umelo znižované ceny spôsobia odkladanie investícií do
budúcnosti, či priamo akumulovanie skrytého deficitu, ktorý sa však jedného dňa bude musieť zaplatiť (viď
box „Prípad Španielsko“).

7 Tejto

téme sme sa podrobne venovali v publikácii Atómová hrozba, INESS, 2013, http://iness.sk/media/file/pdf/publikacie/INESS_Atomova_
Hrozba.pdf

8 Podľa

rozhodnutia Európskeho súdneho dvora zo septembra 2015 by cenová regulácia energií mimo sektor domácností mala byť vykonávaná len

vo výnimočných a časovo vymedzených prípadoch http://www.politico.eu/pro/poland-gas-prices-regulated-ecj-commission/

9

7

Väčšinou sa stretávame s regulačným zvýhodňovaním domácností voči podnikom. No nie je to pravidlo – napríklad v Nemecku majú niektoré veľké
podniky zákonom dané značné úľavy na cenách elektriny.
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Súčasný model regulácie cien dodávok elektriny (predaj komodity koncovým zákazníkom) na Slovensku
používa metódu cenových stropov, ktoré viac-menej kopírujú cenu elektriny na burze. To znižuje riziko
vzniku skrytého deficitu, ale nezabraňuje ďalšiemu negatívnemu efektu: oslabenie produktových inovácií.
Predajcovia nemôžu prichádzať s novými produktami, ktoré by síce prekročili regulovanú cenu, ale priniesli
zákazníkovi zaujímavý bonus (napríklad výmenu elektrospotrebičov za úspornejšie). Dokonca aj pri
neprekročení regulovanej ceny regulátor zakazuje vytváranie produktových balíkov s dodatočnými službami
pre zákazníkov. Prichádza niekedy až ku paradoxným situáciám, keď sa formálne podporuje zavádzanie smart
technológií10, no zároveň nie je možné flexibilne tvoriť rôzne cenové tarify, čím sa význam smart technológií
prakticky zabíja. Ešte paradoxnejšie je, že monopolné distribučné spoločnosti majú v tvorbe rôznych taríf
voľnejšie ruky, ako dodávatelia. Monopolný distribútor si môže vymyslieť napríklad víkendovú tarifu, no
dodávateľ na konkurenčnom trhu nie.
Konkurenčný boj je tak v podstate zúžený len na úroveň osekávania centov z ceny za tie isté produkty, čo veľa
možností neposkytuje. Tomu nasvedčuje aj nízky záujem domácností o zmenu dodávateľa11. Nefunguje ani
argument o zneužívaní monopolného postavenia, keďže zákazníci si môžu vybrať už z takmer dvoch desiatok
rôznych dodávateľských spoločností. To, že veľká časť zákazníkov (najmä zo segmentu domácností) ostáva
u bývalého monopolného dodávateľa je skôr dôsledkom regulovaných cien, než dôvodom na ich udržiavanie.
Pri regulácii distribúcie by sa mal zohľadňovať fakt, že postavenie prirodzeného monopolu nie je v čase
a priestore nemenné. Regulácia by mala umožňovať hladký vznik miestnych distribučných sústav a ostrovných
systémov a zároveň umožniť flexibilné vzťahy medzi týmito aktérmi, čo by do budúcna mohlo viesť k postupnej
zmene monopolného prostredia.

3

Koncová cena elektriny

Kľúčovou témou, ktorá v oblasti elektroenergetiky zamestnáva širokú aj odbornú verejnosť, je výška koncovej
ceny elektriny.

3.1

Je koncová cena na Slovensku vysoká?

Výška koncových cien elektriny na Slovensku je podľa často medializovaných informácií vysoká, vzhľadom
k priemeru EÚ. Na základe dostupných dát (ktoré však treba brať s istými metodickými rezervami a v niektorých
prípadoch aj so značným časovým oneskorením) ponúkame stručný prehľad štruktúry a výšky koncovej ceny
elektriny v EÚ.
Slovenské domácnosti majú podľa Eurostatu podpriemerné ceny v rámci EÚ. No pri bližšom pohľade vidíme,
že zo skupiny porovnateľných východoeurópskych štátov majú naše domácnosti tretie najvyššie koncové
ceny elektriny, po Českej republike a Slovinsku.

10

Technológie, ktoré aktívne zvyšujú odber pri nízkom dopyte a znižujú pri vysokom väčšinou tým, že zapnú alebo vypnú spotrebič. Tým šetria
spotrebiteľom náklady na elektrinu a zároveň pomáhajú vyrovnávať toky v elektrickej sieti. Predpokladom však je existencia rôznych taríf, tj.
lacnejšieho a drahšieho prúdu počas dňa.

11

V roku 2014 zmenilo dodávateľa len 2,58 % domácností, dva roky pred tým to bolo 3,58 % a 3,55 %.
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Obrázok 4:
Koncová cena elektrickej energie pre domácnosti so spotrebou 1- 2,5 MWh/rok (v €/kWh)
v 2.polovici roku 2014 vrátane daní.

Zdroj: Eurostat

Spraviť medzištátne porovnanie koncových cien elektriny nie je úplne triviálna záležitosť (viď box „Porovnanie
porovnateľného?“). Podobné výsledky však dostaneme aj pri využití alternatívnych dát12 z portálu Europe’s
Energy Portal. Ceny na Slovensku sa pohybujú okolo európskeho priemeru. V tomto prípade sa pri zúžení
porovnania na východnú Európu sa slovenské domácnosti ocitajú na prvom mieste vo výške koncových cien.

Obrázok 5:
Koncová cena elektrickej energie pre domácnosti so spotrebou 3,5MWh/rok (v €/kWh)
vrátane daní, máj 2013.

Zdroj: Europe’s Energy Portal

12

9

Metodika EEP je založená na sieti respondentov po celej EÚ zo sektora domácností aj podnikov. Ich počet sa pohybuje v stovkách až tisícoch
podľa veľkosti krajiny. Na Slovensku je to 318 domácností a 40 podnikov. Eurostat získava údaje od členských štátov. Modeloví odberatelia majú
rozdielne úrovne spotreby.

Elektrická daň, INESS 2015

Porovnanie porovnateľného?
Hoci sú najmä dáta z Eurostatu hojne citované analytikmi aj novinármi, tieto rebríčky môžeme
považovať len za orientačné. Problémom je zostavenie porovnateľnej priemernej ceny pre všetky
štáty. Každý štát má vlastný systém taríf a poplatkov, niekedy regionálne členených, ktoré môžu
výsledky skresľovať. Ceny je možné porovnávať len na príkladoch modelových odberateľov, pretože
len slovenské domácnosti spadajú pod 5-8 distribučných sadzieb (podľa distribútora), dve tarify a tri
distribučné regióny.
V minulosti sa najmä ÚRSO ohradil proti metodike Európskej komisie pri výpočte koncových cien
elektrickej energie a z nich vyvodených záverov, pretože údajne neberú ohľad na rôzne spôsoby (ne)
zarátavania podpory OZE do koncových cien elektriny. Nesprávne zarátanie týchto nákladov napríklad
do distribučných poplatkov môže byť problémom pri niektorých analýzach, pri porovnávaní koncových
cien to však nehrá rolu. Takisto s rezervou treba brať napríklad aj porovnania jednotlivých zložiek cien,
keďže rôzne poplatky sa v jednej krajine môžu ukryť do distribúcie, v inej sa prilepia ku silovej elektrine.
Zákazníka však zaujíma primárne výška ceny, nie dôvody jej výšky. Táto analýza nie je kritickým
zhodnotením činnosti ÚRSO, ale celej histórie energetickej politiky na Slovensku.

Porovnanie koncových cien elektriny pre firemných odberateľov je ešte náročnejšie, nakoľko sa pohybujú v
oveľa širšom rozsahu pásiem spotreby ako domácnosť (kde najvýznamnejším rozdielom je fakt, či elektrinou
kúria). Aj v tomto porovnaní sú ceny na Slovensku blízko priemeru EÚ, ale zároveň patria medzi najvyššie
v regióne strednej a východnej Európy. Napríklad v pásme spotreby 500-2000 MWh/rok mala vyššie ceny len
Litva.

Obrázok 6:
Koncová cena elektrickej energie pre priemyselných odberateľov so spotrebou 500-2000
MWh/rok (€/kWh) vrátane daní, 2.polrok 2014

Zdroj: Eurostat
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Na nasledujúcom grafe sú premietnuté koncové ceny elektriny na Slovensku vo všetkých štatisticky
sledovaných pásmach spotreby voči priemeru EÚ28. Koncové ceny na Slovensku dosahujú zhruba priemernú
koncovú cenu v EÚ28 vo všetkých pásmach spotreby, bez výraznejšej odchýlky.

Obrázok 7:
Koncová cena elektrickej energie pre priemyselných odberateľov v rôznych pásmach
spotreby vrátane daní, Slovensko a priemer EÚ28, 2.polrok 2014
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Zdroj: Eurostat

Hodnotenie priemernej ceny je však značne skreslené jej rozložením, keď niekoľko drahších krajín ťahá
priemer hore. V celkovom poradí v rámci EÚ28 sa ceny pre slovenské firmy nachádzajú väčšinou v hornej
tretine. Pri zaostrení na východnú Európu (v grafe ako EÚ11) patria ceny pre slovenské firmy vždy do prvej
trojky najvyšších cien.
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Obrázok 8:
Poradie Slovenska vo výške koncových cien elektriny pre priemyselných odberateľov v
rôznych pásmach spotreby (v MWh/rok) vrátane daní v rámci EÚ28 a EÚ11, 2.polrok 2014

Zdroj: Eurostat

Podľa alternatívnej metodiky a dát z roku 2013 boli koncové ceny elektriny pre firmy dokonca výrazne vyššie
ako priemer EÚ28 a druhé najvyššie na kontinente.

Obrázok 9:
Koncová cena elektrickej energie pre priemyselných odberateľov so spotrebou 2000 MWh/
rok (€/kWh) vrátane daní, máj 2013

Zdroj: Europe’s Energy Portal
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Koncová cena elektriny je pomerne komplexný pojem. Pomôže nám rozloženie koncovej ceny na viaceré
zložky. Základné delenie je na cenu za samotnú komoditu (silovú elektrinu) a zvyšné náklady. Tie môžeme
ďalej rozdeliť na sieťové poplatky a ďalšie poplatky plus dane. V prípade Slovenska vidno dominantný podiel
zložky „sieťové poplatky“. Aj tu však treba mať na pamäti limity metodológie Eurostatu (napr. rôzne spôsoby
zakomponovania dotácii OZE v jednotlivých štátoch).

Obrázok 10:
Podiel jednotlivých zložiek na cene elektriny v druhej polovici roku 2014 pre domácnosti
so spotrebou 1- 2,5 MWh/rok (v €/kWh)

Zdroj: Eurostat

Sieťové poplatky môžeme ďalej rozdeliť na prenos - vysokonapäťový rozvod od elektrární, na Slovensku pod
správou štátnej akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava – SEPS, a distribúciu - prenos
nižších napätí od menších elektrární a od hlavných rozvodní k odberateľom, na Slovensku za ňu zodpovedajú
tri distribučné spoločnosti Západoslovenská distribučná, SSE - distribúcia a Východoslovenská distribučná.
Podľa Eurostatu sú to práve sieťové poplatky, ktoré tvoria najvýraznejšiu zložku koncovej ceny elektriny pre
domácnosti. Podobný efekt vidíme aj pri firemných odberateľoch, tu však sieťové náklady pomerne rýchlo
klesajú s nárastom odberového pásma.
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Obrázok 11:
Podiel jednotlivých zložiek na cene elektriny v druhej polovici roku pre priemyselných
odberateľov v rôznych pásmach spotreby (cena v €/kWh, pásma spotreby v MWh ročne)

Zdroj: Eurostat

Nasledujúci graf siete európskych operátorov prenosových sietí (ENTSO-E) znázorňuje ceny na úrovni
prenosovej sústavy13, teda cena za prenos elektriny veľmi vysokým napätím od výrobcu (elektráreň)
k príslušnému uzlu distribútora (ktorý ju na nižšom napätí distribuuje priamo koncovým zákazníkom). Aj
v tomto ukazovateli Slovensko získalo nelichotivú pozíciu 3.najdrahšej prenosovej sústavy.

13

Pre prehľad poplatkov na úrovni prenosovej sústavy pozri Informácia o poplatkoch za prenos elektriny v SR http://rpo.rokovania.sk/hsr/
Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail/581. Tieto poplatky vo väčšine prípadov nevstupujú do koncovej ceny elektriny priamo, ale ako nákladové,
položky producentov a distribútorov.
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Obrázok 12:
Podiely jednotlivých komponentov na prenosových tarifách , €/MWh

Zdroj: Overview of Transmission Tariffs 2014, ENTSO-E

Napriek nejednotnosti metodík môžeme konštatovať, že koncová cena elektriny pre podnikateľské subjekty
dosahuje na Slovensku priemerné hodnoty v porovnaní s EÚ, ale nadpriemerné hodnoty pri porovnaní s členmi
z východnej Európy.

3.2

Štruktúra koncovej ceny elektriny

Cena elektriny pre domácnosť sa skladá z 9 položiek. Cena silovej elektriny a variabilné náklady na distribúciu
sa pri dvojtarifnom systéme ešte delia na vysokú a nízku tarifu.

15 Elektrická daň, INESS 2015

Tabuľka 1:
Štruktúra koncovej ceny elektrickej energie pre domácnosti, ceny sú bez DPH

		

Orientačné ceny podľa
cenníka pre domácnosť 14

1.

Cena silovej elektriny NT aj VT	

2.

Mesačná platba za odberné miesto

3.

Fixná tarifa za distribúciu 16

1,3 – 7,2 € / OM

4.

Variabilná tarifa za distribúciu

4 – 40 € / MWh

5.

Tarifa za straty17 		

8,3 € / MWh

6.

Tarifa za systémové služby 18

7,7 € / MWh

7.

Tarifa za prevádzkovanie systému

21,8 € / MWh

8.

Príspevok do národného jadrového fondu

3,21 €/ MWh

9.

DPH

19

		

30 – 65 €/MWh
0,65 € / OM 15

20% z celkovej ceny

Zdroj: Cenníky ENEL a ZSE na rok 2015

Spotrebiteľ na jednej faktúre platí dodávateľovi (obchodníkovi, momentálne je ich na výber z takmer dvoch
desiatok), ten však časť platby (polovicu, aj viac) posiela ďalej distribútorovi (jedna z troch distribučných
spoločností podľa geografickej príslušnosti) a OKTE. Faktúru však môžeme rozdeliť až na štyri časti podľa
toho, na akej úrovni pokrývajú služby: zložky 1 a 2 na úrovni dodávky, zložky 3, 4 a 5 na úrovni distribúcie, 6 a 7
na úrovni prenosu, zložky 8, 9 sú dôsledkom rozhodnutí na úrovni vlády. Ceny pre domácnosti a podnikateľské
subjekty s odberom do 30 MWh ročne sú regulované20. Dodávatelia aj distribútori si musia dať schvaľovať
cenníky ÚRSO. Trhovú realitu najviac reflektuje prvá položka (regulovaná cena sa odvíja od ceny na burze),
pri ostatných trhová cena len vstupuje do kalkulácií a výsledok môže byť výrazne ovplyvnený regulátorom,
prípadne sú viac-menej arbitrárne.
V prípade firemných zákazníkov hrá rolu spôsob napojenia. V prípade nízkonapäťových odberateľov sa platí
podľa inštalovaného ističa. V prípade odberateľov pripojených na vysoké napätie a veľmi vysoké napätie sa účtuje aj poplatok za rezervovanú kapacitu, čo je dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu.
Platí sa za MW, ceny as pohybujú od 177 €/MW do 6224 €/MW21. Rezervovaná kapacita sa môže upravovať až
do výšky maximálnej rezervovanej kapacity, čo je maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. Laicky napísané – dojedná sa priemerný a maximálny „prietok“ elektriny. Špeciálnou
položkou pri firemných odberateľoch je spotrebná daň z elektriny, ktorej sadzba je stanovená na 1,32 eur/MWh.

14

http://www.enelenergia.sk/files/s/cennik-se-predaj-domacnost-2015.pdf,

15

Odberné miesto

16

Brali sme do úvahy len prvé tri sadzby pre domácnosť (DD1-DD3), pri menej obvyklých DD4-DD5 môže dosiahnuť až 72 eur/OM pri ističi 3x160A.

17

Poplatok na pokrytie technických strát vo vedení, na čierne odbery a pod. Je schválená zvlášť pre každú distribučnú spoločnosť, SSE-D má 7,9
€/MWh a VSDS 7,3 €/MWh viď http://www.magna-energia.sk/sites/default/files/cennik_magna_ele_dom_2015_velky_platnyod_20150101.
pdf

18

Poplatok za udržiavanie kvalitatívnych parametrov prúdu (napätie a frekvencia)

19

Neplatí pre platcov DPH

20

V roku 2013 aj 2014 boli dodávky domácnostiam aj MSP regulované rovnako stanoveným stropom.

21

http://www.zsdis.sk/documents/2376/ZSD_Cennik-distribucie_010115.pdf
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Podiel spomenutých ôsmych zložiek ceny (9. položka – DPH - je v nasledujúcom príklade zarátaná do cien
ostatných 8 položiek) sa mení podľa celkovej spotreby a vybratého produktu. Môžeme si demonštrovať
približné podiely modelovaním22 troch typov domácnosti (prvý graf nižšie, pre zvyšné grafy pozri
Prílohu). Modelová domácnosť bez kúrenia a ohrevu vody elektrinou za rok zaplatí za elektrinu necelých
374 eur. Dodávka elektriny (silová elektrina od ľubovoľne vybratého obchodníka) z toho tvorí tretinu.
Priame distribučné poplatky sú 142 eur, ďalších 20 eur je poplatok za straty. Systémové služby stoja 21 eur,
tarifa za prevádzkovanie systému (obnoviteľné zdroje, podpora uhlia, OKTE) 60 eur. Do Národného jadrového
fondu spotrebiteľ zaplatí necelých 9 eur ročne.

Obrázok 13:
Štruktúra ceny pre domácnosť so spotrebou 2,3 MWh vo vysokej tarife, sadzba D2, celková
cena 373,72 € ročne, alebo 0,162 €/kWh (vrátane DPH)

Zdroj: totalmoney.sk

Ceny pre podnikateľské subjekty sa rozkladajú ťažšie, keďže odberateľa charakterizuje viac premenných
a dodávateľské ceny sa pri väčších odberateľoch dohadujú individuálne. Preto ponúkame prehľad zloženia
cien bez ceny za silovú elektrinu, modelované23 na troch ukážkových odberateľoch (prvý graf nižšie, pre
zvyšné dva grafy pozri Prílohu).

22

Použili sme kalkulačku na stránke totalmoney.sk. Pre všetky porovnania sme zvolili VSD ako distribučnú spoločnosť. Ako dodávateľa sme zvolili
vždy najlacnejšiu možnosť zo zoznamu.

23

Použili sme online kalkulačku SSE http://www.sse.sk/pls/calc/distribution_price_2014_euro.choose
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Obrázok 14:
Štruktúra ceny (okrem ceny komodity) pre podnikateľský subjekt s jednou tarifou
napojený na nízke napätie s ističom 3x50A a ročnou spotrebou 100 MWh vo vysokej tarife a
distribučnej sadzbe C3 (SSE-D), celková cena bez dodávky 9412,03 € ročne, alebo 0,094 €/
kWh, r.2014
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Zdroj: sse.sk

Štruktúru cien pre domácnosti a MSP vrátane jej vývoja za roky 2011-2014 vo svojej výročnej správe
zverejnil aj ÚRSO. Nájdete ju v Prílohe.

4

Vplyv politík na koncovú cenu elektriny

Cena silovej elektriny na pražskej energetickej burze, na ktorej sa obchoduje aj elektrina s miestom dodania
na Slovensku, klesá už niekoľko rokov. Z vrcholu 90 €/MWh v roku 2008 postupne cena klesla až pod úroveň
30 €/MWh na jeseň 2015.
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Obrázok 15:
Vývoj ceny elektriny na PX v €/MWh

Zdroj: pxe.cz a kurzy.cz

Neklesala len trhová zložka ceny. Aj niektoré regulované poplatky (či už priamo určené regulátorom, alebo
ním schválené) na úrovni distribúcie v posledných rokoch stagnovali, či dokonca poklesli. Niektoré poklesy
sú priamou reflexiou nižších cien elektriny (napríklad pokrytie strát z distribúcie24), niektoré kombináciou
rastúcej efektivity a agresívnejšej schvaľovacej politiky regulátora (distribúcia) a niektoré zas kombináciou
efektívnejšieho nákupu služieb a nižších cien (systémové služby). Tu za zmienku stojí fakt, že výrazný pokles
systémových poplatkov v roku 2012 prišiel vďaka zefektívneniu nákupov týchto služieb spoločnosťou SEPS,
keď sa za jeden rok podarilo ušetriť 30 miliónov eur25. To naznačuje možný rozsah úspor, ktoré v systéme na
rôznych úrovniach bolo a je možné dosiahnuť.

Obrázok 16:
Vývoj niektorých regulovaných poplatkov pre užívateľov distribučnej sústavy v €/MWh

Zdroj: ÚRSO

24

Keďže na krytie strát je povinne vykupovaná elektrina z OZE, nastáva tu zaujímavý paradox. Čím menej peňazí dostanú OZE za krytie strát, tým
vyšší musí byť doplatok cez TPS, pretože finálna výkupná cena (súčet týchto dvoch položiek) je pevne daná.

25

 Viď „Miškov: Systémové poplatky by sa pri elektrine mali znížiť o 18 až 20 %“, TASR, 29.2.2012 http://energia.dennikn.sk/spravodajstvo/
elektrina-a-elektromobilita/miskov-systemove-poplatky-by-sa-pri-elektrine-mali-znizit-o-18-az-20/6196/
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Napriek poklesu cien silovej elektriny medzi rokmi 2011-2014 o zhruba 40 % a niektorých regulovaných
poplatkov pre užívateľov distribučnej sústavy o 9 % neprišlo k tak ráznemu poklesu koncových cien, ako by
sa dalo čakať.

Obrázok 17:
Vývoj koncovej ceny pre stredne veľkú domácnosť v €/kWh

Zdroj: Eurostat

Vysvetlením absencie výraznejšieho poklesu je vplyv aj ďalších faktorov, okrem vyššie predstavených. Tie
sú výsledkom rôznych verejných politík, ktoré zvyšovali koncové ceny elektriny. Dopady štátnych regulácii
môžeme rozdeliť na priame a nepriame. Keďže elektrická energia je nákladovou položkou prakticky pri
akejkoľvek podnikateľskej činnosti, majú regulácie v tejto oblasti dopad aj na celkové podnikateľské prostredie.

4.1

Priame dopady

Niektoré cenové zložky sú pevne stanovované regulátorom (ÚRSO) či vládou. Majú tak jasne definovateľný
dopad na koncovú cenu elektriny.

4.1.1	Tarifa za prevádzkovanie systému
Napriek názvu sú zdroje vyzbierané cez túto tarifu určené ako dotácie pre výrobcov OZE26, KVET a pre
produkciu elektriny z domáceho uhlia. Malá časť výnosu slúži na financovanie Organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou OKTE, toho však môžeme považovať za priamu súčasť systému.

26

Viď výročná správa ÚRSO 2014 http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/URSO_VS_2014.pdf
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Obrázok 18:
Podiel jednotlivých zložiek na celkovej výške TPS v roku 2014
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Zdroj: ÚRSO

Tabuľka 2:
Výška jednotlivých zložiek TPS v roku 2014, v €/MWh a vybraná suma v €

Zložka			Tarifa v €/MWh

Vyzbieraná suma27(v €)

OZE			

14,3572

382 059 449

KVET			

2,8106

74 792 877

Uhlie			

4,4337

117 985 191

OKTE

		

0,2185

5 814 504

Spolu

		

21,82

580 652 021

Zdroj: ÚRSO

27

Počítame s údajom o korigovanej spotrebe elektriny (očistenej o vlastnú spotrebu elektrární, vplyv teploty a iné vplyvy), výsledok sa môže od
skutočnosti mierne odchyľovať.
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Pri väčších odberateľoch môže Tarifa za prevádzkovanie systému dosiahnuť až štvrtinu z koncovej ceny za
elektrinu (viď predchádzajúce grafy štruktúry koncovej ceny). Rodina používajúca elektrinu aj na vykurovanie
tak mesačne len na TPS zaplatí viac ako 30 eur.

Obrázok 19:
Vývoj výšky TPS, v €/MWh

Zdroj: ÚRSO

OZE a KVET mali na celkovej výške poplatku takmer 80 % podiel a v roku 2014 na ich podporu smerovalo
približne 480 mil. eur. OZE pritom zvyšujú nároky na systémové služby (kvalitu a spoľahlivosť dodávky
elektriny) čo tlačí na náklady tejto služby, premietané do tarify za systémové služby. Národný akčný plán pre
energiu z obnoviteľných zdrojov z roku 2010 počítal pre rok 2013 s výrobou 140 GWh elektriny zo slnečných
elektrární, pre rok 2014 so 150 GWh. Realita však bola výrazne vyššia: 588 GWh, resp. 476 GWh. Naproti tomu
veterné elektrárne mali v roku 2014 vyrobiť 240 GWh elektriny, v realite vyrobili zanedbateľné množstvo cca
5 GWh. To naznačuje, že centrálne plánovanie rozvoja OZE, a jeho vplyvu na koncové ceny, bolo prakticky od
začiatku úplne mimo realitu28.
Nezanedbateľný bol však aj nárast nákladov na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, ktorá rastie
napriek poklesu výroby. Paradoxne, tepelná elektráreň v Novákoch je druhým najväčším znečisťovateľom na
Slovensku a tak sa efekt dotácii OZE a ENO prakticky neguje.

28

Pôvodná myšlienka rozvoja OZE na Slovensku bola vo ich využití na krytie technických a netechnických strát. Aj preto je dodnes časť ich produkcie
nútene kupované distribučnými spoločnosťami.
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Tabuľka 3:
Výška jednotlivých zložiek TPS v roku 2014, v €/MWh

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Elektrina z domáceho uhlia v GWh

1717

1651

1659

1755

1630

1542

1466

1425

Tarifa - doplatok v €/MWh

30,3

32,5

40,2

40,2

32,0

45,7

63,4

66,3

Celkový doplatok v mil. €

52,1

53,6

66,8

70,6

52,1

70,5

93,0

94,5

Zdroj: ÚRSO a Energia.sk

Cena za (ne)ušetrené emisie
Nie je možné priamo spočítať, koľko vypusteného CO2 ušetrilo vybudovanie OZE (bez KVET). Neprichádza

totiž k priamemu nahrádzaniu 1 MWh elektriny zo „znečisťujúceho“ zdroja za 1 MWh elektriny z OZE. Nové

zdroje sa pripájajú do výrobného mixu, z ktorého zároveň niektoré vypadávajú, no nie synchronizovane.
Preto môžeme ušetrené CO2 odhadnúť len na základe troch scenárov. Predpokladajme, že elektrina

s právom na doplatok vyrobená v rokoch 2011-2014 v novo-inštalovaných OZE zariadeniach by miesto
toho bola vyrobená v elektrárni spaľujúcej čierne uhlie, plyn, alebo vykurovací olej. Objem vyrobenej
elektriny bol 8 853 GWh. K metodike výpočtu pozri poznámku pod čiarou29.
Model čierne uhlie30: dodatočné emisie 7 374 549 ton CO2
Model olej: dodatočné emisie 6 002 334 ton CO2
Model plyn: dodatočné emisie 3 930 732 ton CO2

Na doplatku bolo vyplatených 1 062 447 765 eur. To dáva náklad 144-270 eur na ušetrenú tonu
CO2. Vzhľadom na fakt, že tona CO2 na trhu s povolenkami v tom období stála 3-17 eur ide o extrémne
neefektívne použitie zdrojov.

Z domáceho uhlia sa medzi rokmi 2011-2014 vyrobilo 6393 GWh elektrickej energie. Za použitia
rovnakej metodiky to znamená 6 738 222 ton CO2. Pri doplatku 286 miliónov eur spotrebiteľov naopak

„výroba“ tony CO2 stála 42 eur.

V septembri 2015 vláda rozhodla o podpore výroby z domáceho uhlia až do roku 2030, hoci pred tým sa toto
rozhodnutie vydávalo s jednoročnou platnosťou. Je pravda, že po zakonzervovaní Malženíc, minimálnej výrobe
v PPC Bratislava, odstavení EVO2 a čerstvo aj dvoch blokov EVO1 a s ukončením prevádzky ENO 3 a 4 v roku
2016 kvôli novým emisným limitom, sú a budú regulačné schopnosti prenosovej siete oklieštené. Odpoveďou
na tento problém však nemôže byť arbitrárne politické rozhodnutie o výbere jedného konkrétneho riešenia,
ale verejná súťaž o riešenie s najlepším pomerom cena/výkon.

29

Zdroj dat - WNA Report Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources http://www.worldnuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/comparison_of_lifecycle.pdf

30

Hnedouhoľná elektráreň má emisie ešte asi o 20 % vyššie.
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4.1.2 Príspevok do národného jadrového fondu
Tento príspevok je určený na aktuálnu likvidáciu atómových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.
Nutnosť existencie nejakej formy financovania tejto likvidácie je dôsledkom vládnych rozhodnutí
– nevytvorenia rezerv v čase prevádzky oboch elektrární z jej príjmov a ekonomicky a

technicky

neodôvodneného uzavretia elektrárne V1. Z tohto dôvodu by mali byť náklady na likvidáciu nákladom
štátneho rozpočtu a nie spotrebiteľov elektriny, keďže štátny rozpočet by mal primárne formou daní
znášať náklady vládnych rozhodnutí, vrátane tých z minulosti. Zlé politické rozhodnutia sú nákladom
celej spoločnosti, nielen spotrebiteľov elektriny. U súkromne vlastnených jadrových zariadení by náklady
na likvidáciu mali byť znášané vlastníkom (tak ako sa deje v prípade JE V2 a JE Mochovce, hoci výška
poplatku31 je daná politickým rozhodnutím32 a nie reálnymi ekonomickými nákladmi vlastníka). Príspevky
prevádzkovateľa jadrových zariadení (Slovenské Elektrárne) dosiahli za obdobie Q4/2013-Q3/2014
sumu 66 076 753 €, príspevky z povinných odvodov od spotrebiteľov dosiahli 70 167 165,25 €33.

4.1.3 Spotrebná daň a DPH
Spotrebná daň, dopadajúca len na firemných spotrebiteľov34, dosahuje 1,32 eur/MWh. V roku 2014 dosiahli
výnosy z tejto dane necelých 14 miliónov eur. V konečnom dôsledku táto daň predražuje výrobky a služby
slovenských firiem, preto ju pre potreby stanovenia „elektrickej dane“ rozpočítame na spotrebu 28 355 GWh,
čo vo výsledku predstavuje 0,49 € na každú reálne spotrebovanú MWh.
Minimálna výška dane je nariadená legislatívou EÚ (nariadenie 2003/96/EC), pre firmy je však nastavená na
0,5 €/MWh, teda nižšie, ako je súčasná slovenská sadzba. Je však možné aspoň zákonom upraviť minimálnu
výšku daňovej povinnosti, tá momentálne dosahuje 5 € za zdaňovacie obdobie (jeden mesiac), čo zodpovedá
mesačnej spotrebe zhruba 3,8MWh. Každomesačná administratíva tejto dane má nezanedbateľné náklady,
vzhľadom k niekedy až absurdne nízkej daňovej povinnosti. V prípade, že sa túto povinnosť nepodarí zrušiť na
európskej úrovni35, pomohlo by aspoň razantnejšie zvýšenie stropu, ktorý by zodpovedal mesačnej spotrebe
aspoň 50 MWh.

4.2

Nepriame dopady

Štátne regulácie majú aj celý rad nepriamych dopadov na trh s elektrinou. Nie je možné ich presne kvantifikovať,
no prispievajú k charakteru odvetvia, ako aj celého podnikateľského prostredia.

31

Momentálne je to súčet fixnej časti povinného príspevku v sume 13 428,26 eura ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu
ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a variabilnej časti povinného príspevku vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v
jadrovom zariadení za uplynulý rok.

32

 Viď napríklad rozhodnutie o zavedení stropu na príspevky z leta 2013, ktoré nebolo podmienené žiadnymi ekonomickými či technickými
zmenami požiadaviek na vyraďovanie, len sa predĺžila doba výberu. Jednalo sa pritom o sumu cca 7 miliónov eur, teda 10% celkového odvodu.
Rozhodnutie zasiahlo prakticky len spoločnosti Slovalco a US Steel. (OFZ, a. s. a NCHZ sú na hrane).

33

Na účet MH SR túto sumu uhrádzajú spolu tri distribučné spoločnosti a SEPS, následne je prevedená na NJF. V roku 2014 bola drvivá väčšina tohto
príjmu prevedená na podúčet vyraďovania JE A1. http://www.njf.sk/dokumenty/rozpocet/vyrocna_sprava_o_hospod_a_cinnosti_njf_2014.pdf

34

Zákon 609/2007 na základe európskej legislatívy však definuje viacero výrobných činností od tejto dane oslobodených, napr. metalurgiu či
výrobu, kde náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50% vlastných nákladov na výrobu výrobku. Oslobodená je takisto spotreba elektriny z
OZE.

35

Pre domácnosti má Slovensku výnimku v podobe nulovej sadzby, hoci európske minimum je 1 €/MWh.
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4.2.1 Fiškálna previazanosť
Štát má výrazné majetkové podiely vo väčšine elektroenergetických firiem, z čoho mu plynú nemalé dividendy
(viď. Tabuľka 4). Vzhľadom k možnosti formálne či neformálne ovplyvňovať riadenie podniku s cieľom zvýšiť
príjem pre štátny rozpočet, hospodárenie týchto podnikov sa môže odkláňať od trhového správania. Príkladom
je využívanie tzv. superdividendy36 ktorá pochádza práve z energetických podnikov. Bez jej využitia by sa vláde
nepodarilo udržať dlh pod úrovňami dlhovej brzdy (55 % HDP v roku 2013 a 57 % v 2014). V období 2011-2017
dividendy z elektroenergetických podnikov vyniesli štátnemu rozpočtu v priemere takmer 200 miliónov eur
ročne.

Tabuľka 4:
Prehľad vyplatených dividend v tis. eur
(S – skutočnosť, R – rozpočet, OS – odhad skutočnosti, N – návrh)

2011 S

2012 S

2013 S

2014 S

2015 R

2015 OS

2016 N

2017 N

ZSE

48 154

51 179

355 629

26 629

34 415

31 089

28 783

34 710

SSE

37 356

33 519

51 503

26 520

27 774

26 413

31 000

29 289

VSE

32 907

20 907

33 944

23 742

36 516

28 373

33 842

30 396

JAVYS

32 506

5 000

0

1 624

3 188

5 000

3 154

2 859

SEPS

18 76137

21 374

0

146 090

14 925

66 135

28 276

14 716

Spolu:

169 684

131 979

441 076

224 605

116 818

157 010

125 055

111 970

Zdroj: Rozpočet verejnej správy na roky 2015 až 2017 a Rozpočet verejnej správy na roky 2016 až 2018

Nevieme vyčísliť, aké by boli „prirodzené“ dividendy energetických podnikov, ak by ich spoluvlastníkom nebol
štát. No tieto zdroje by mohli (a podľa nás mali) byť alokované na financovanie energetickej politiky, napríklad
na dotácie OZE, či nahradenie príspevku do NJF idúceho z vrecka spotrebiteľov.
V prípade SEPS, kde 100 % vlastní štát, môžeme porovnávať teoretickú modelovú situáciu, v ktorej SEPS
nevypláca žiadne dividendy a tvorí len zisk potrebný na financovanie priemernej výšky investícii a rezerv38.
Priemerný očakávaný dividendový výnos zo SEPS pre štátny rozpočet v rokoch 2008-2017 je 32,8 miliónov
eur. Pri priemernej ročnej spotrebe 28 500 000 MWh tak z každej spotrebovanej MWh platí spotrebiteľ štátu
1,15 €/MWh „dividendu“.
Netreba zabúdať ani na existenciu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Výnosy
z tohto odvodu sa nezverejňujú podľa jednotlivých platcov, za všetky elektroenergetické podniky ho môžeme
odhadnúť na niekoľko miliónov eur ročne39.

36

Superdividenda je dividenda nad rámec bežného zisku z daného roku. Zdrojom môže byť napríklad nerozdelený zisk z minulých období, alebo
precenenie majetku.

37

Zarátané je aj vyplatenie mimoriadnej dividendy 88 mil. eur do FNM z naakumulovaného zisku za predošlé roky http://www.energia.sk/
spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/seps-vyplati-mimoriadnu-dividendu-88-mil-eur/5297/

38

Zmyslom štátnych firiem by malo byť poskytovať jasne definovaný verejný statok. Trhové činnosti produkujúce zisk, by mali náležať súkromným
spoločnostiam.

39

Najväčším platcom je Eustream. K problematike zisťovania výnosov tohto odvodu pozri http://www.iness.sk/stranka/10307-Kto-sa-viac-pytaviac-sa-dozvie.html
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4.2.2 Nestabilita
Na všetky podnikateľské subjekty dopadajú vyššie ceny elektriny, čo znižuje ich konkurencieschopnosť.
Významný dopad má aj premenlivosť regulácií v čase. Plánovanie investícií do budúcnosti vždy zohľadňuje
určitú mieru neistoty. Ak sa do súboru premenlivých faktorov pridá aj vysoká nepredvídateľnosť štátnych
regulácii, stúpa riziko zlyhania podnikateľských plánov. Investori budú realizovať len investície s vysokým
očakávaným výnosom, ktorý im bude kompenzovať zvýšené riziko.

Medzi typické príklady nepredvídateľnosti môžeme uviesť:
•

prudký rast TPS - Tarify za prevádzkovanie systému (ten je však aspoň v krátkom období predvídateľný)

•

zavedenie G komponentu40

•

náhle zvýšenie TPS a TSS pre samovýrobcov z 30 % na 100 %41

•

zastropovanie odvodov do NJF

•

zmena formulácie zákona a ročný výpadok podpory pre výrobcov OZE42

•

vypovedanie zmluvy o prenájme Gabčíkova

Tieto regulačné zmeny zasahujú buď priamo elektroenergetický sektor, alebo veľkých spotrebiteľov. Na nízku
mieru transparentnosti regulačnej politiky upozorňuje slovenskú vládu aj Európska komisia43. Tieto zásahy
niekedy vedú k začarovaným kruhom. Napríklad zaradenie vysokopecných plynov do dotačnej schémy síce
pomohlo US Steel, no zároveň povedie k zdraženiu elektriny pre ostatných zákazníkov. Iným príkladom je
zavedenie G-komponentu, ktoré výrazným spôsobom prispelo k rozhodnutiu uzavrieť dva bloky EVO1, čím
sa dostupnosť podporných služieb nutných pre udržiavanie stability systému, dostala na hranu povolených
rozsahov44.
Nestabilita prostredia sa prejavuje aj v rizikovosti podnikania v energetike. Podľa skóringového modelu
spoločnosti Bisnode je po ťažbe a dobývaní energetika sektorom s druhým najvyšším podielom firiem
v rizikovom pásme CCC-C (27,7% spoločností)45.
Za zamyslenie tiež stojí, aké by bolo rozdelenie poplatkov medzi spotrebiteľov pri plne trhovom rozhodovaní
manažmentu všetkých subjektov v odvetví. Je možné, že spotrebitelia s vysokou, ale vyrovnanou spotrebou
elektriny, by mali nižšie poplatky za pripojenie (stabilizujú sieť). Na druhej strane, neboli by pravdepodobné
úľavy ako napríklad strop pri odvodoch do NJF. Veľmi aktívne pôsobenie štátu na trhu s energetikou zabraňuje
vytvoreniu prirodzených trhových postupov, ktoré odmeňujú stabilitu či efektívnosť a penalizujú opak.

40

Poplatok za rezervovanú kapacitu pre producentov elektrickej energie. Obzvlášť nákladný je pre výrobcov s väčším nepomerom medzi
inštalovanou kapacitou a skutočnou výrobou, typicky fotovoltické elektrárne. Výrobcovia elektriny s fotovoltickými technológiami platia
G-komponent v hodnote približne 19 EUR/MWh. Ak by sa presadil návrh distribučných spoločností na zavedenie 100 % poplatku z maximálnej
rezervovanej kapacity, nie 30 % ako je teraz, znamenalo by to poplatok zhruba 62 eur/MWh. http://energia.dennikn.sk/rozhovor/elektrina-aelektromobilita/drahsi-g-komponent-by-zlikvidoval-mensich-vyrobcov/16643/?infoservis=1247

41

Samovýrobcovia elektriny, ktorí vyrobenú elektrinu spotrebovali vo vlastnej prevádzke, platili pôvodne za pripojenie do siete znížené poplatky.

42

 šte v roku 2013 sa nenápadne zmenila formulácia jedného odstavca v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Tá zaviedla sankciu
E
za doteraz nesankcionovanú formálnu povinnosť nahlásiť plán výroby ÚRSO a regionálnej distribučnej spoločnosti. Sankciou je strata nároku
na doplatok pri výkupe elektriny až po najbližšie nahlásenie, teda minimálne na rok. Túto zmenu nepostrehlo a povinnosť zanedbalo niekoľko
stoviek výrobcov. Celkovo sa strata doplatku pre rok 2015 týka zhruba 1200 výrobcov OZE a KVET, čo je tretina z celkového počtu. Viac info v
článku “Masaker OZE: Tešiť sa, či plakať?”, iness.sk, 9.3.2015

43

Viď „ÚRSO a Európska komisia vidia veci inak“, energia.sk, 22.7.2015

44

 epelné elektrárne dokážu poskytnúť veľký výkon za krátku nábehovú dobu, čím pomáhajú vyrovnať náhle výkyvy v prenosovej sieti.
T
K problematike nedostatku podporných služieb pozri napr. Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny 2015 http://www.
mhsr.sk/sprava-o-vysledkoch-monitorovania-bezpecnosti-dodavok-elektriny--2015-/145947s

45

 ajrizikovejšími segmentami podnikania sú na Slovensku ťažba, výroba elektriny, vzdelávanie a pohostinstvo, http://www.bisnode.sk/tiskoveN
zpravy/najrizikovejsimi-segmentmi-podnikania-su-na-slovensku-tazba-vyroba-elektriny-vzdelavanie-a-pohostinstvo/
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Prípad Španielsko
V Španielsku46 už v roku 2000 vznikol nesúlad medzi regulovanými cenami elektriny a reálnymi nákladmi
na jej produkciu. Neochota vlády zvýšiť regulované ceny (v roku 2002 bol dokonca rast cien elektriny
zastropovaný na 2 % ročne bez ohľadu na reálne náklady47) viedla k postupnému budovaniu dlhu
v piatich veľkých energopodnikoch48. Spočiatku sa jednalo o milióny, v roku 2005 to už bola miliarda
eur ročne a v rokoch 2008-2012 sa deficit navyšoval o 5 miliárd eur ročne. Svoj podiel viny v tom
období niesli aj mimoriadne štedré dotácie do obnoviteľných zdrojov (8,4 miliardy eur v roku 2012).
V roku 2013 celkový deficit dosiahol 36 miliárd eur, čo bolo asi 4 % španielskeho HDP. V roku 2009
vláda založila FADE, špeciálny fond na riešenie tohto deficitu (ktorý napr. vydáva vlastné dlhopisy).
Zaviedol sa rad nových opatrení, od skresania podpory OZE, cez zvýšenie cien, až po špeciálne dane.
Medzi najabsurdnejšie opatrenia patrila daň z vyrobenej elektriny, ktorú musia platiť aj domácnosti
so solárnymi panelmi, nepripojenými na sieť49. Napriek tomu španielske regulované ceny elektriny aj
v roku 2014 vygenerovali nový deficit vo výške skoro pol miliardy eur.50 Španieli tak vďaka regulovaným
cenám skončili s nadpriemerne vysokými koncovými cenami elektriny, novými daňami a obrovským
dlhom, ktorý budú splácať ešte roky. Podobná situácia, len v menšom, nastala aj v Portugalsku,
kde elektrický deficit dosiahol v roku 2013 sumu 3,7 miliardy eur, teda 2,2 % Portugalského HDP.
Regulované ceny pod výrobnými nákladmi vedú len k odkladaniu nákladov do budúcnosti.

4.3

Elektrická daň

Rôzne vládne politiky zvyšujú koncové ceny elektriny pre spotrebiteľa. Hoci sa s nimi spojené náklady
skrývajú pod rôznymi názvami a do cien elektriny sa premietajú rôznymi kanálmi, slúžia na financovanie
verejných politík. Sumu daní a poplatkov, ktoré neslúžia na financovanie prenosu, distribúcie, či obchodovania
s elektrinou preto nazveme Elektrická daň.
Tabuľka 5:
Elektrická daň a jej zložky
zložka

Tarifa v €/MWh

OZE

14,3572

KVET

2,8106

ENO

4,4337

Príspevok do NJF

3,21

Spotrebná daň

0,49

SEPS „dividenda“

1,15

Spolu

26,45

Zdroj: INESS

46

 ttp://www.spanishreforms.com/documents/10180/71532/Spain_Electricity+Tariff+Deficit_%28within+PDF%29/834e08a6-8591-4a45h
9066-303f563e9a7a

47

http://elpais.com/elpais/2014/01/01/inenglish/1388590410_230748.html

48

Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantabrico a E.ON Španielsko

49

Pozri „Daň zo Slnka je už na svete“, http://www.iness.sk/stranka/9036-Dan-zo-Slnka-je-uz-na-svete.html

50

 ttps://www.moodys.com/research/Moodys-Spains-electricity-tariff-deficit-is-more-sustainable-in-the--PR_326727?WT.mc_
h
id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20150602_PR_326727
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Z vyššie uvedených informácií môžeme elektrickú daň v roku 2015 kvantifikovať ako 26,45 €/MWh
spotrebovanej elektrickej energie. To znamená, že priemerná domácnosť so spotrebou 2,3 MWh ročne zaplatí
v účtoch za elektrinu 60,8 € na plnenie rôznych politík, nesúvisiacich priamo s výrobou a distribúciou
spotrebovanej elektriny. Pri domácnosti, ktorá elektrinou zohrieva vodu aj kúri to je viac ako 500 € ročne.
Toto predstavuje len sumu, ktorú je možné vyčísliť na základe existujúcich informácií. Nevieme vyčísliť,
o koľko bohatstva ekonomika prišla v dôsledku zle alokovaného kapitálu (napr. na výstavbu, či udržiavanie
neefektívnych elektrární), či koľko investícii sa neuskutočnilo v dôsledku vyššej ceny elektriny, alebo
v dôsledku nestability regulačného prostredia.

5	Odporúčania pre hospodársku politiku v oblasti
elektroenergetiky
V súčasnosti sa v slovenskej ekonomike čoraz intenzívnejšie objavujú dôsledky chybných politických
rozhodnutí, ku ktorým došlo v priebehu posledných dekád. Chyby sa prejavujú až po čase a ich dopady zvyšujú
náklady na výrobu a zásobovanie elektrickou energiou, čo sťažuje ich rýchlu a jasnú identifikáciu. Nie je možné
všetky chyby okamžite napraviť, no zmenou prístupu k elektroenergetike na Slovensku je možné priebežne
zvrátiť negatívny trend.
1. P
 restať využívať elektroenergetiku ako rýchly a lacný zdroj peňazí pre financovanie
vládnych zámerov.
Podiel štátu v elektroenergetických firmách umožňuje vláde získavať „bezbolestné“ zdroje financovania. Tie
však budú v budúcnosti v sektore chýbať, resp. ich tvorba znamená vyššie ceny elektriny pre spotrebiteľov.
Radikálnym riešením by bola privatizácia štátnych podielov, vrátane privatizácie SEPS, prípadne jeho rozdelenia
medzi distribučné spoločnosti. V zahraničí je niekoľko príkladov51 úspešného fungovania súkromných
prenosových sietí. Vstup súkromného investora do spoločnosti by prispel k jej celkovému zefektívneniu.
Alternatívnym riešením je vzdanie sa dividend (SEPS) a naviazanie dividend (firiem s čiastočným vlastníctvom)
na potreby financovania v rámci elektrickej siete (financovanie odvodov do NJF, financovanie existujúcich
OZE). To by viedlo k poklesu koncových cien elektrickej energie.
2. Vyvarovať sa priameho či nepriameho dotovania nových zdrojov energie.
Prípad zakonzervovaných Malženíc ukazuje, že aj investor s rozsiahlymi skúsenosťami môže spraviť zásadné
chyby pri plánovaní investícií a očakávaní budúceho cenového vývoja. Chyby z podnikateľských rozhodnutí by
mal znášať vždy podnikateľ, nie občan. Preto je žiaduce, aby sa štát vyvaroval investícii v oblasti, kde ich môže
vykonávať súkromný sektor. Obzvlášť dôležité je to pri rozhodovaní o NJZ, kde je takmer isté, že sa bude jednať
o stratovú investíciu, resp. projekt, ktorý bude musieť byť neustále dotovaný.

51

Najznámejšia je britská akciová spoločnosť National Grid plc.
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3. E
 liminovať Elektrickú daň, financovať politické zámery z rozpočtu a minimalizovať
ekonomické škody.
V prípade politických cieľov zasahujúcich elektroenergetiku (napríklad zachovanie zamestnanosti v baniach,
konkrétny podiel OZE na výrobe) by tieto mali byť financované priamo zo štátneho rozpočtu. To umožňuje
transparentnejšie sledovanie nákladov takejto politiky. V prípade prijímania európskych rozhodnutí by vláda
mala minimalizovať ekonomické škody týchto politík splnením len minimálnych požiadaviek a maximálnym
odsunutím realizácie na dobu, keď náklady zavedenia budú nižšie52. Existuje šanca, že budú prehodnotené
samotné ciele53 na európskej úrovni. V prípade, že teoretické sankcie za nedodržanie by neprevyšovali
ekonomické náklady, je možné zvážiť ich uprednostnenie.
V prípade stanovených cieľov by sa nemala dopredu vyberať cesta, akou sa tento cieľ má dosiahnuť (napríklad
stanovením pevných výkupných cien pre jednotlivé druhy OZE). Lepším riešením je napríklad potrebnú
kapacitu vysúťažiť54, čo by dokázalo ušetriť časť prostriedkov štátneho rozpočtu.
4. Ukončiť cenovú reguláciu pre dodávky domácnostiam a MSP
V súčasnej dobe na trhu funguje 16 dodávateľov elektrickej energie, z ktorých si spotrebiteľ môže slobodne
vybrať. Cenová regulácia dodávok tak stráca aj teoretické opodstatnenie. Regulácia určuje cenový strop
dodávok, čím obmedzuje inovačný priestor na vytváranie rôznych nových produktov, ktorých cena by bola
vyššia, ale zase by ponúkali zaujímavé doplnkové služby (napríklad úsporný spotrebič zdarma, či inteligentné
elektrické inštalácie pri novostavbách atď.).
5. Vytvoriť dlhodobú stratégiu energetiky spolu s partnermi
V súčasnom nastavení je energetický regulátor prakticky neobmedzený vládca energetického trhu. Kritika
transparentnosti jeho rozhodnutí zaznieva ako z domácej scény, tak zo strany Európskej komisie55. Energetická
politika by sa mala zaručovať určitú mieru stability regulačného prostredia a mala by byť tvorená všetkými
účastníkmi trhu, nielen zástupcami verejného sektora.

52

Na túto tému pozri Martin Vlachynský: Posledný vyhráva http://iness.sk/stranka/8780-Posledny-vyhrava.html

53

Ako ukazuje prípad povinného primiešavania biozložky do palív, ktorej podiel bol znížený po tom, čo bolo opakovane potvrdená jej ekonomická
aj ekologická nevýhodnosť.

54

 omentálne podpora OZE smeruje k trhu s kapacitami, pozri „Jozef Holjenčík: Hĺbková kontrola distribučiek bude veľké sústo“, energia.sk,
M
26.8.2015

55

 iď. „Energofórum: Transparentnosť pri regulácii v praxi zlyháva“, energia.sk, 20.10.2015 http://energia.dennikn.sk/dolezite/uvod/energoforumV
transparentnost-pri-regulacii-v-praxi-zlyhava/14627/
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Príloha

Obrázok 20:
Štruktúra ceny pre domácnosť so spotrebou 2000 kWh vo vysokej a 4000 kWh v nízkej tarife
(ohrev vody), sadzba D3, celková cena 794,41 € ročne, alebo 0,132 €/kWh

Zdroj: totalmoney.sk

Obrázok 21:
Štruktúra ceny pre domácnosť so spotrebou 2000 kWh vo vysokej a 18000 kWh v nízkej tarife
(ohrev vody a vykurovanie), sadzba D4, celková cena 1932,89 € ročne, alebo 0,097 €/kWh

Zdroj: totalmoney.sk
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Obrázok 22:
Štruktúra ceny elektriny pre domácnosti v roku 2014

Zdroj: ÚRSO

Obrázok 23:
Porovnanie štruktúry koncovej ceny elektriny pre domácnosti v rokoch 2011-2014

Zdroj: ÚRSO
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Obrázok 24:
Štruktúra priemernej ceny elektriny pre malé podniky v roku 2014

Zdroj: ÚRSO

Obrázok 25:
Štruktúra ceny (okrem ceny dodávky) pre podnikateľský subjekt napojený na VN s
rezervovanou kapacitou 3000 kW a ročnou spotrebou 1000 MWh vo vysokej tarife a s
pripočítanými stratami, celková cena 64 830,12 € ročne, alebo 0,065 €/kWh, r.2014
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Obrázok 26:
Štruktúra ceny (okrem ceny dodávky) pre podnikateľský subjekt napojený na VVN
s rezervovanou kapacitou 30000 kW a ročnou spotrebou 10 000 MWh s 6000 MWh
vo vysokej, 2000 MWh v nízkej a 2000 MWh víkendovej tarife a s pripočítanými stratami,
celková cena 509 983,44€ ročne, alebo 0,051 €/kWh, r.2014
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