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Vážení partneri a potenciálni partneri,  

do rúk sa vám dostáva druhá časť správy energy analytics, s.r.o. „Porovnanie slovenského a českého 

energetického trhu“, ktorej cieľom je zamerať sa predovšetkým na cenové aspekty dodávky energií 

(tzn. elektriny a plynu).  

Na úvod predstavujeme regulačné prostredie, ako základ a mantinely fungovania energetických 

spoločností. Postupne sa venujeme rôznym pohľadom na ceny energií, ako je ich skladba, výška, 

rozdielnosť jednotlivých ponúk vybraných dodávateľov na trhu. 

Našou snahou bolo agregovať verejne dostupné dáta, ako i dáta od samotných dodávateľov 

a predstaviť energetické trhy SR a ČR v stručnejšej podobe, v kocke. Pokúsili sme sa identifikovať 

i ďalšie rozdiely v ich nastavení a fungovaní, a to najmä v nadväznosti na 1. časť reportu (dokument je 

verejne dostupný na stiahnutie na webovom sídle našej spoločnosti). 

Je zrejmé, že celý trh v dvoch krajinách, SR a ČR, nemožno popísať v jednej správe. Preto je potrebné 

z našej strany zdôrazniť, že vybrané ukazovatele a publikované informácie majú čitateľovi tejto 

správy (1. a 2. časti) priniesť predovšetkým základnú orientáciu v súčasnej ponuke, s poukázaním na 

niektoré doplňujúce charakteristiky a súvislosti. Opäť je potrebné pripomenúť, že hoci sme sa pri 

zostavovaní tejto správy nestretli s prílišnou promptnosťou a ochotou oslovených hráčov poskytnúť 

požadované dáta, napriek tomu sa nám v ďalšej komunikácii s nimi, v kombinácii s prácou s verejne 

dostupnými zdrojmi, podarilo zostaviť report, ktorý dokáže byť plnohodnotným vstupom do odbornej 

diskusie o kvalitatívnych charakteristikách slovenského a českého energetického trhu. 

V prípade, že by ste mali záujem o dáta nad rámec dát publikovaných v tejto správe, alebo by ste mali 

záujem o ďalšiu čiastkovú analýzu trhu, k dispozícii je vám kontakt na našom oficiálnom webovom 

sídle - www.energyanalytics.sk. 

 

        Zuzana Lukáčová  

 

 

http://www.energyanalytics.sk/
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I. Resumé 

 

Hlavnou úlohou regulácie v energetike by malo byť zabezpečiť služby, na ktorých je spoločnosť 

závislá, za odôvodnené ceny a zároveň regulovaným podnikom zaručiť primeraný zisk (tzn. regulovať 

výnosy na istej úrovni). Touto úlohou sú poverené regulačné úrady: ERÚ v ČR a ÚRSO v SR. Hlavným 

rozdielom medzi oboma krajinami je regulovanie nielen tzv. prirodzených monopolov (distribúcia a 

prenos), ale v SR aj dodávky energií pre domácnosti a malé podniky. 

Pri výkone regulácie je dôležitá voľba jej metódy, pričom EÚ uprednostňuje motivačné metódy. 

Z nich najpoužívanejšia je metóda price-cap, ktorá sa aplikuje aj v SR. Regulátor pri nej stanovuje 

výpočet maximálnej ceny za regulované činnosti (v ideálnom prípade na dlhšie časové obdobie) 

a spoločnostiam sa otvára priestor na vytváranie nadzisku optimalizáciou nákladov. V ČR 

uprednostnili metódu revenue-cap, vhodnú pri očakávaných úpravách parametrov regulačného 

vzorca v priebehu regulačného obdobia. Táto metóda garantuje regulovaným subjektom istú mieru 

výnosov. 

Regulačné obdobie sa v rámci EÚ líši. V SR aj ČR trvá 5 rokov. Na druhej strane, zmenami primárnej 

a podradenej legislatívy v rokoch 2012 - 2013 na Slovensku vznikla zo strany samotného 

energetického sektora otázka, či tieto úpravy a nové regulačné vyhlášky neznamenajú začiatok 

nového regulačného obdobia, počnúc 1. januárom 2014. Zrejme najzásadnejšou zmenou bolo 

opätovné zavedenie cenovej regulácie do segmentu malých podnikov, a to po 2 rokoch v aktuálnom 

5-ročnom regulačnom období. 

Platby za elektrinu po formálnej stránke zahŕňajú fixnú časť, platenú mesačne, a variabilnú časť 

odvíjajúcu sa od množstva odobratej elektriny. Z hľadiska účelu platby rozlišujeme platbu za dodávku 

a sieťové poplatky, ktoré sú v oboch krajinách regulované ako platby pre prirodzené monopoly.  

Medzi SR a ČR sa líši štruktúra, ale predovšetkým takmer dvojnásobne výška sieťových poplatkov pre 

priemysel. Slovenskí odberatelia platia ešte navyše oproti ČR odvod do jadrového fondu a výrobcovia 

aj G – tarifu (resp. platbu za prístup do prenosovej alebo distribučnej sústavy). 

Z hľadiska ceny dodávky je neustále diskutovaná regulácia domácností a malých podnikov v SR, ktorá 

v Čechách neexistuje (ceny reguluje samotný voľný trh vzťahom dopytu a ponuky). Zo skúseností 
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z ostatných krajín vyplýva, že ak je cena komodity daná trhom a marža je administratívne ohraničená, 

z hľadiska atraktivity daného segmentu zákazníkov to nie je pre dodávateľov výrazne motivujúce. 

Ponuky dodávateľov pre firemný segment sa v oboch krajinách delia na individuálne ponuky pre 

veľkoodber a spravidla cenníkové ceny pre maloodber. Rozdiel je v informovaní zákazníka o rôznych 

ponukách, čo je jedným z faktorov ovplyvňujúcich jeho vôľu zmeniť dodávateľa. V ČR dostáva 

prehľadné informácie o celej produktovej ponuke. Pokiaľ zákazník patrí do segmentu maloodberu, 

môže si porovnať verejne dostupné cenníky a k dispozícii má aj on-line kalkulačku výhodnosti ponúk. 

Na Slovensku sa cenníky pre neregulovaných podnikateľov spravidla nezverejňujú. Dodávatelia 

poskytujú predovšetkým informácie o akciách a zľavách, ktoré sú často neprehľadné a nejasne 

zadefinované, čo môže zákazníka odradiť.  

Na Slovensku sme skúmali reálne (tzn. nie iba cenníkové) ponuky pre konkrétnych odberateľov 

s konkrétnym objemom a charakteristikou odberu. Potvrdil sa predpoklad, že konkurencia prináša 

výhody v podobe výhodnejších cien, čo však treba prelomiť, je nedôvera a obavy zákazníkov. 

Z hľadiska dodávateľov by bolo transparentným krokom zverejňovať finálne ceny aj pre neregulovaný 

maloodber, a to i prepočítané po poskytnutí deklarovaných zliav, ktoré sú často neprehľadné 

a skresľujúce. Veľmi slabo zatiaľ účinkujú aj pridané služby, na prvom mieste sa pri rozhodovaní 

zákazníka i naďalej zdá byť cena. 

Pri väčších odberoch pozitívne pôsobí rýchla a profesionálna odozva na požiadavky zákazníka. 

Odberateľ očakáva, že namiesto odvolávania sa na individuálny prístup bez reálnej alebo neskorej 

spätnej väzby alebo namiesto vypĺňania podrobných formulárov mu jeho dodávateľ poskytne 

odbornú asistenciu prostredníctvom svojho obchodného zástupcu. 

Dôležitým hráčom v energetike je i samotný štát. Ak sa podrobnejšie pozrieme na zloženie finálnych 

účtov za elektrinu a plyn a ich beneficientov, zistíme, že značná časť príjmov skončí v štátnej 

pokladnici (podrobnejšie v časti I tohto dokumentu, dostupnej na stiahnutie na našom webe), hoci 

na verejnosti panuje skôr ten názor, že všetky zisky odchádzajú najmä bohatým (zahraničným) 

investorom. 

Teda štát si musí rovnako uvedomiť svoju zodpovednosť za fungovanie tohto dôležitého odvetvia 

a dať na prvé miesto záujmy trhu prostredníctvom nezávislého regulátora a transparentnej 

a kvalitnej legislatívy. Až následne môže aj koncový zákazník nadobudnúť dôveru vo fungovanie trhu 

a naučiť sa využívať všetky jeho výhody, či už cenové alebo necenové, vo forme doplnkových služieb. 
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Súčasne by bolo rovnako vhodné, aby i predstavitelia štátu vo svojich verejných vystúpeniach 

správnym spôsobom pomenovali finančný rozmer energetiky nielen z hľadiska zisku samotných 

podnikateľov v energetike, ale rovnako i z hľadiska významu a príspevku do verejného rozpočtu.  
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II. Prehľad cenovej regulácie v SR a ČR 

 

II.1.  Úloha regulácie a prirodzené monopoly 

 

V každej krajine existujú odvetvia a činnosti, ktorých spoločným znakom je, že z ekonomického 

hľadiska nemá zmysel vybudovať paralelnú infraštruktúru, teda vytvárať konkurenčné prostredie. 

V prípade energetiky je preto ekonomicky racionálnou voľbou vytvoriť a prevádzkovať tzv. prirodzené 

monopoly pre prenos, prepravu a distribúciu elektriny a plynu. Na druhej strane je v záujme štátu, 

aby monopoly, hoci prirodzené a ekonomicky opodstatnené, neurčovali svoje ceny svojvoľne. Z tohto 

dôvodu je nevyhnutná a žiadúca cenová regulácia, vykonávaná nezávislým regulačným orgánom. Ide 

o strategicky dôležité oblasti, pretože slúžia nielen na napĺňanie základných životných potrieb 

obyvateľstva, ale predovšetkým energetika je „chrbtovou kosťou“ hospodárstva.  

Na výkon regulácie v energetike bol v SR v roku 2001 zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zriadený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  

(ďalej „ÚRSO“). V susednej ČR je to Energetický regulační úřad (ďalej „ERÚ“), zriadený zákonom 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon). 

 

II.2.  Regulačný rámec v ČR 

 

Základný rámec stanovil energetický zákon, ktorý uložil ERÚ povinnosť stanoviť spôsob regulácie 

v energetických odvetviach a postupy pre reguláciu cien formou vykonávacieho predpisu. Kľúčovým 

dokumentom komplexne pokrývajúcim spôsob regulácie sa stala vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu 

regulace cen v energetických odvětvích (ďalej „vyhláška“) s účinnosťou od III. regulačného obdobia 

(2010 - 2014), novelizovaná vyhláškami č. 264/2010 Sb., č. 393/2011 Sb., č. 348/2012 Sb. a aktuálne 

vyhláškou č. 436/2013 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a 
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teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II.3.  Regulačný rámec v SR 

 

Základnou právnou normou pre reguláciu v SR je nový Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý výkonom cenovej, vecnej a mimoriadnej regulácie 

v sieťových odvetviach poveruje ÚRSO. Rada pre reguláciu funguje primárne ako druhostupňový 

odvolací orgán a tiež vypracúva regulačnú politiku. 

Úlohou ÚRSO je následne v zmysle Regulačnej politiky legislatívne určiť rozsah cenovej a vecnej 

regulácie na nasledujúce regulačné obdobie a spôsob ich výkonu, rozsah a štruktúru oprávnených 

nákladov a spôsob určenia výšky primeraného zisku formou príslušných cenových regulačných 

vyhlášok. 

 

II.4.  Regulácia v EÚ 

 

II.4.1. Metódy regulácie v EÚ 

Prvým krokom pred nastavovaním parametrov regulácie je rozhodnutie o metóde regulácie. Metódy 

používané v rámci EÚ sa podstatne líšia a aj rovnaká základná metóda má v rámci rôznych krajín 

odlišnú podobu implementácie v praxi. 
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Aktuálne metódy regulácie v EÚ 

 

Obrázok 1, zdroj: energy analytics, zdrojom dát a predlohou pre spracovanie bol ERÚ 

 

Európska komisia podporuje motivačné metódy regulácie („incentive based regulation“), ktoré nútia 

spoločnosti zvyšovať investičnú a prevádzkovú efektivitu, z čoho by mali v konečnom dôsledku 

profitovať najmä spotrebitelia. Motivačná regulácia postupne vytláča metódy, ktoré nevyvíjali tlak na 

prevádzkovú efektivitu spoločností (Cost Plus a Rate of Return).  

Najpoužívanejšou regulačnou metódou v rámci EÚ je metóda price-cap, ktorá sa uplatňuje aj v SR. 

Predpokladom jej použitia je relatívna stabilita parametrov regulačného vzorca počas regulačného 

obdobia. Regulátor pri nej určí pevnú maximálnu cenu za regulované činnosti – v ideálnom prípade 

na dlhšie časové obdobie. Tým vytvára na strane regulovaného subjektu tlak na optimalizáciu jeho 

nákladov, ktorá mu umožní vytváranie vyššieho zisku. Metóda cenového stropu (price-cap) je 

motivačná najmä pre regulované subjekty hospodáriace efektívne.  



                                                                                                              13 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

Metóda price-cap sa môže  vykonávať rôznymi spôsobmi. Regulovaný subjekt môže mať stanovenú 

fixnú cenu, za ktorú môže produkt predávať, alebo sa mu určí maximálna cena, resp. maximálne 

povolené zvýšenie ceny. Najviac využívanou podobou tejto metódy je určenie cenového stropu 

(maximálnej ceny) na základe indexu spotrebiteľských cien, podľa vzoru Veľkej Británie. 

V ČR, podobne ako v niektorých ďalších krajinách EÚ, sa uplatňuje metóda regulácie výnosov 

revenue-cap. Podobne ako pri metóde price-cap, i revenue-cap je v jednotlivých krajinách 

implementovaná rôzne. Táto metóda sa odporúča, pokiaľ sa v priebehu regulačného obdobia 

očakávajú úpravy parametrov, najmä regulačných vzorcov. 

V spoločnom základe vzorca pre obe metódy vystupujú premenné RPI a X, a to vo vzťahu (RPI - X). 

Prvá premenná vyjadruje ročnú mieru inflácie, druhá v poradí je požiadavka regulátora na zvýšenie 

efektivity prevádzkovateľov regulovaných činností. Rozdielom medzi oboma spomenutými 

regulačnými metódami je, že pri použití revenue-cap sa parametre nastavené na začiatku 

regulačného obdobia každoročne revidujú a regulátor z nich vypočíta maximálne povolené výnosy 

pre energetické spoločnosti. Z nich sa potom stanoví cenový strop v závislosti od spotreby. 

V ČR nebolo pre III. regulačné obdobie vhodné použiť metódu price-cap, pretože by si vyžadovala 

nastavenie počiatočných podmienok a jednotlivých parametrov analytickými metódami s platnosťou 

do konca regulačného obdobia. Na druhej strane, ako bolo už načrtnuté skôr v tejto správe, v prípade 

Slovenska vznikla po prijatí novej legislatívy a na ňu nadväzujúcich vyhlášok v rokoch 2012 a 2013 

otvorená otázka, či sa od roku 2014 nezačína akoby nové regulačné obdobie. Tým pádom je na 

diskusiu, do akej miery je vhodná metóda price-cap, ktorá predpokladala zachovanie „pravidiel hry“ 

počas celého regulačného obdobia 2012 – 2016.                      

Pri výbere jednej z metód price-cap alebo revenue-cap sa musia zohľadniť konkrétne podmienky 

v danom čase. Ich vhodnosť sa v čase môže meniť. 

 

II.4.2. Regulačné obdobia  v EÚ 

Regulácia v sieťových odvetviach sa v rámci EÚ vykonáva počas regulačných období, ktoré trvajú 

rôzne, v závislosti od konkrétnej krajiny. Ich dĺžka sa však pohybuje spravidla v intervale 3 – 5 rokov. 

V SR trvá regulačné obdobie 5 rokov (aktuálne 2012 - 2016), rovnako i v ČR (aktuálne 2010 - 2014). 
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Vo Fínsku a Slovinsku sú to napríklad len 2 roky, v Grécku a Švédsku je dokonca regulačné obdobie 

identické s jedným kalendárnym rokom. 

 

II.5.  Zhrnutie 

 

Regulácia v energetike by mala slúžiť ako nástroj na kontrolu prirodzených monopolov 

a predovšetkým zabezpečiť ich služby, od ktorých závisí celý sektor, za odôvodnené ceny. Na druhej 

strane, okrem ochrany odberateľov služieb od prirodzených monopolov je cieľom a zmyslom cenovej 

regulácie i zaručenie primeraných výnosov pre samotné regulované subjekty. Táto potreba vyústila 

do zriadenia regulačných úradov: ERÚ v ČR a ÚRSO v SR. 

Dôležitým krokom je aj vhodné nastavenie zvolenej metódy regulácie, pričom najčastejšie sa v EÚ 

používa metóda price-cap. V EÚ sú vo všeobecnosti uprednostňované motivačné metódy regulácie 

(vytvárajú tlak na efektívnosť podnikania jednotlivých subjektov), pričom ich konkrétna podoba sa 

v jednotlivých krajinách líši. Na Slovensku sa tiež uplatňuje price-cap s tým, že okrem činností 

prirodzených monopolov je regulovaná i dodávka koncovým zákazníkom v segmente domácností 

a malých podnikov. V ČR sa uplatňuje metóda revenue-cap, vhodná, pokiaľ sa v priebehu 

regulačného obdobia očakávajú úpravy parametrov regulačného vzorca. V Českej republike je cenovo 

regulovaná len činnosť prirodzených monopolov, tzn. dodávka koncovým zákazníkom bola pre všetky 

segmenty už deregulovaná (viac k tejto problematike v I. časti porovnania trhu, dostupnej na 

stiahnutie na našej webovej stránke). 

Ďalším parametrom regulácie je regulačné obdobie, ktorého dĺžka sa tiež naprieč Európou líši. V SR aj 

ČR trvá 5 rokov. 



III. Prehľad vybraných ponúk dodávateľov energií v SR a ČR1 

III.1. Prehľad vybraných ponúk dodávateľov elektriny SR 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame základné parametre ponúk elektriny pre podnikateľov v SR, ktorých detailnejší popis nájdete v prílohe dokumentu. Všetky 

informácie sú čerpané z webových stránok jednotlivých dodávateľov, resp. zo zákazníckej linky a predstavujú tak údaje, ktoré samotné spoločnosti považujú 

za dôležité pre kontakt so zákazníkom. 

                                                           

1
 Skúmame ponuky TOP 5 dodávateľov elektriny a plynu (rebríček sme zostavili podľa vlastných odhadov trhových podielov ku koncu roka 2013). 

 

2
 hranica medzi account managermi a key account managermi stanovovaná interne v ZSE Energia 

    Segmenty 

ZSE Energia, a.s.   malé podniky so 
spotrebou do 30 
MWh/rok  

malé firmy a inštitúcie so spotrebou 
do 250 MWh/rok 

veľké firmy nad 250 MWh/rok
2
 s individuálnou 

obsluhou 
  

  cenník zverejnený štandardné cenníky prístupné cez 
službu Elektroweb len pre 
registrovaných zákazníkov 

individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

ponuka E.Výhoda, ale len 
na prvých 6 mesiacov 

ponuka E.Výhoda odstupňovaná 
podľa objemu spotreby od 5% do 
15% zľavy z ceny za dodávku 

individuálne ponuky   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

EnergoServis (tzn. technický servis energetických zariadení) 
energetický audit 
energetický certifikát 
energetické poradenstvo 
služba ElektroWeb (prístupná cez webový portál) 
ZSE Klub 
ZSE ProfiServis 

Produkt Živá energia 
EnergoServis 
energetický audit 
služba ElektroWeb 

 



 

Stredoslovenská 
energetika, a.s. 

  malé podniky so 
spotrebou do 30 
MWh/rok 

podnikatelia a samosprávy do 500 
MWh/rok 

veľkoodberatelia  
s ročnou 
spotrebou nad 
500 MWh 

dvaja 
manažéri 
kľúčových 
zákazníkov, 

zásobovacie 
územie SSE 
(región 
obsluhovaný 
Stredoslovenská 
energetika - 
Distribúcia, a. 
s.) je rozdelené 
regióny SEVER, 
JUH, VÝCHOD a 
ZÁPAD 

pre každý región je 
určený jeden 
regionálny 
manažér pre biznis 
zákazníkov a dvaja 
alebo traja 
manažéri pre 
biznis zákazníkov 
podporovaní 
manažérom 
starostlivosti 
o zákazníkov. 

  

  cenník zverejnený štandardné cenníky prístupné len na 
požiadanie zákazníka so záujmom 
o uzatvorenie zmluvy, resp. 
poskytnuté k platnej zmluve 

individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

N/A N/A individuálne ponuky   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

E-faktúra (elektronická faktúra) 
WebSSErvis 
termovízia 
BusineSSEcode 
energetické poradenstvo 
kalibrácia a predaj meradiel 
optimalizácia priebehu záťaže 
údržba energetických zariadení 
zapožičanie náhradných zdrojov elektrickej energie, mobilných 
motoragregátov – dieselových elektrocentrál 
zľavy v súvislosti s podporou akumulačného vykurovania 
zľavy na tepelné čerpadlá 

E-faktúra (elektronická faktúra) 
sprostredkovanie nákupu alebo predaja emisných kvót 
kalibrácia a predaj meradiel 
optimalizácia priebehu záťaže 
údržba energetických zariadení 
termovízia 
diesel agregáty 
energetické poradenstvo 
WebSSErvis 
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Východoslovenská 
energetika, a.s. 

  malé podniky so 
spotrebou do 30 
MWh/rok 

firmy 
a organizácie 

do 0,7 GWh/rok veľkí zákazníci od 0,7 do 
15 
GWh/rok – 
energetickí 
manažéri 

kľúčoví 
zákazníci 

nad 15 GWh/rok – 
key account 
manažéri 

 

  cenník zverejnený štandardné cenníky poskytnuté 
priamo zákazníkom k platnej zmluve 

individuálne ponuky individuálne ponuky 

  cenová 
ponuka 

N/A N/A individuálne ponuky individuálne ponuky 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

energetické poradenstvo 
tepelné čerpadlá 
WEBCENTRUM 

energetický audit 
meranie kvality elektriny na odbernom mieste 
termovízne meranie 
poradenstvo pri nákupe tepelného čerpadla 
servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky elektriny 
analýza efektívnosti osvetľovacích sústav 
služby v oblasti projektovania 
výstavba elektrických staníc 
výstavba líniových stavieb 

ČEZ Slovensko, 
s.r.o. 

  malé podniky so 
spotrebou do 30 
MWh/rok 

 Firmy a organizácie nad 30 MWh   veľkoodberatelia key account managers 
  

  cenník zverejnený   zverejnený individuálne ponuky 

  cenová 
ponuka 

produktový rad „R“ 
produktový rad Comfort 
s cenníkmi „A“, „A2“ a 
„B“ 

produktový rad Comfort  
produktový rad „R“ 
produktový rad „W“ 
 

individuálne ponuky 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

N/A N/A Xenergie Web View 
 

http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_EnergetickyAudit.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_MeranieKvalityElektrinyNaOM.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_TermovizneMeranie.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_PoradenstvoPriNakupeTC.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_ServisNastavenieKJIaKZ.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_AnalyzaEfektivnostiOS.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_SluzbyVOoblastiProjektovanie.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_VystavbaElektrickychStanic.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_VystavbaLiniovychStavieb.pdf
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/


                                                                                                              18 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

Slovenský 
plynárenský 
priemysel, a.s. 

  malé podniky so 
spotrebou do 30 
MWh/rok 

 Malé podnikanie a organizácie   
  

 cenník zverejnený cenník nie je zverejnený, ale je 
pripravená kalkulačka na prepočet 
ceny a zľavy voči tradičnému 
dodávateľovi 

 

 cenová 
ponuka 

pri duálnej komodite garancia medziročne nižšiej ceny za dodávku 
elektriny (za komoditnú časť ceny) až do 20 % 

 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

Program výhod od SPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spp.sk/sk/male-podnikanie-a-organizacie/
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III.2. Prehľad vybraných ponúk dodávateľov plynu SR 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame základné parametre ponúk plynu pre podnikateľov v SR, ktorých detailnejší popis nájdete v prílohe dokumenty. Všetky 

informácie sú čerpané z webových stránok jednotlivých dodávateľov, resp. zo zákazníckej linky a predstavujú tak údaje, ktoré samotné spoločnosti považujú 

za dôležité pre kontakt so zákazníkom. 

    Segmenty 
SPP, a.s.   malé podniky so 

spotrebou do 100 
MWh/rok 

malé podnikanie a organizácie 
 

veľkoodberatelia 
 

  

  cenník zverejnený zverejnený individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

Výhodne Extra 
SuperVýhodne bez obmedzenia 
Fixná cena 
 

individuálne ponuky   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

Program výhod od SPP  
Moje SPP 
 

  

 

 

 

http://www.spp.sk/sk/male-podnikanie-a-organizacie/


                                                                                                              20 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

 

RWE Gas 
Slovensko, s.r.o. 
 

  malé podniky so 
spotrebou do 100 
MWh/rok 

Firemní zákazníci – maloodber Firemní zákazníci – veľkoodber 
 

  

  cenník zverejnený štandardné cenníky poskytnuté 
priamo zákazníkom k platnej zmluve 

individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

garantovaná úspora až 12% oproti dominantnému dodávateľovi 
plynu 

individuálne ponuky   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

aplikovateľné služby ako pri elektrine od VSE 
  

 

ČEZ Slovensko, 
s.r.o. 

  firmy s ročným odberom 
do 100 MWh  
 

firmy s ročným odberom nad 100 
MWh  

     

  cenník zverejnený 2013 zverejnený 2013   

  cenová 
ponuka 

N/A N/A   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

   

 

 

 

http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
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ZSE Energia,  a.s.   malé podniky so 
spotrebou do 100 
MWh/rok 

malé firmy a inštitúcie s ročnou 
spotrebou do 633 MWh 

veľkí zákazníci s ročnou spotrebou nad 633 MWh 
 
  

  cenník zverejnený zverejnený individuálne ponuky 

  cenová 
ponuka 

 PlynVýhoda – zľavy podľa veľkosti 
spotreby a dĺžky viazanosti 7,5 – 12 
% 
PlynKomfort 
PlynIndividual 
 

individuálne ponuky 
produktové rady: 
FirmaFlexiPlyn 
FirmaFixPlyn 
 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

revízie plynových zariadení 
ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine 

ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine  

SSE , a.s.   malé podniky so 
spotrebou do 100 
MWh/rok 

malé firmy a inštitúcie s ročnou 
spotrebou do 633 MWh 

veľkoodberatelia s 
ročnou spotrebou 
nad 633 MWh 

dvaja manažéri 
kľúčových 
zákazníkov, 

zásobovacie 
územie SSE 
(región 
obsluhovaný 
Stredoslovenská 
energetika - 
Distribúcia, a. s.) 
je rozdelené 
regióny SEVER, 
JUH, VÝCHOD a 
ZÁPAD 

pre každý 
región je 
určený jeden 
regionálny 
manažér pre 
biznis 
zákazníkov a 
dvaja alebo 
traja manažéri 
pre biznis 
zákazníkov 
podporovaní 
manažérom 
starostlivosti 
o zákazníkov. 

 cenník zverejnený zverejnený individuálne ponuky 
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 cenová 
ponuka 

kampaň „Ušetriť 8 až 15 % za dodávku plynu je relatívne dosť“ individuálne ponuky 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine 
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III.3. Prehľad vybraných ponúk dodávateľov elektriny ČR 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame základné parametre ponúk elektriny pre podnikateľov v ČR, ktorých detailnejší popis nájdete v prílohe dokumentu. Všetky 

informácie sú čerpané z webových stránok jednotlivých dodávateľov, resp. zo zákazníckej linky a predstavujú tak údaje, ktoré samotné spoločnosti považujú 

za dôležité pre kontakt so zákazníkom. 

                                                           

 

    Segmenty 
ČEZ Prodej   podnikatelia a firmy   

 
veľkoodberatelia   

  cenník zverejnený individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

produktové rady: 
ČEZ FIX 
eTarif FIX 
Comfort 

individuálne ponuky   

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

zahrnuté v produktoch program ČEZ Business Club so zľavami od zmluvných partnerov 
informačné služby 

http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/elektrina/cez-fix.html
http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/elektrina/etarif-fix.html


 

E. ON Energie 
 

  podnikatelia 
 

samospráva veľké firmy nad 7,5 
GWh/rok – 
kľúčoví 
zákazníci – 
manažér 
kľúčových 
zákazníkov 

od 2 GWh 
do 7,5 
GWh/rok – 
veľkí 
zákazníci – 
manažér 
veľkých 
zákazníkov 

od 500 MWh do 2 
GWh/rok – 
štandardní zákazníci 
– obchodný 
zástupca 

  

  cenník zverejnený zverejnený individuálne ponuky   

  cenová 
ponuka 

produktová ponuka Fix2015: 
úspora oproti 
dominantnému dodávateľovi  
v danom regióne 20 %, so 
službou služby E.ON Servis+ 
až 25% 
produktové rady: 
StandardPower 
PowerTrend  
Jistota elektřina 
EkoStandardPower 
 

štandardná +  Obec36 produkty: 
 s cenníkovou cenou 
s fixnou cenou 
postupného nákupu elektriny po častiach 
postupného nákupu elektriny s dokupovaním zbytkového diagramu na 
spotovom trhu 
ak žiadny z produktov zákazníkovi nevyhovuje - individuálne riešenie 
 

  

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

E.ON Servis+ 
EkoBonus 
E.ON Energie24 
elektronická faktúra 
 

elektrotechnické služby 
verejné osvetlenie 
Teplo pro obce: 
       rekonštrukcia kotolňe 
rozšírenie redakčného 
systému  vismo® o modul  
„Odběr novinek“ 
časopis komunal.info 
odborné semináre 

elektrotechnické služby, 
prevádzkovanie energetických zariadení, 
centrálny servisný dispečing  
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Pražská energetika 
 

  podnikatelia 
 

veľkoodberatelia 
 

  cenník len kalkulačka na výpočet vhodnej sadzby individuálne ponuky 
 

  cenová 
ponuka 

 široká ponuka produktov pokrývajúca typy ponúk na trhu pre veľkoodber 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

úspory energie - poradenstvo 
Centrum energetického poradenství PRE s predajňou 
ponúkajúcou produkty za výhodné ceny 
 kalkulačky na úspory energie 
zákaznícke e - centrum PRE 

energetický audit 
analýza diagramu spotreby 
zabezpečenie náhradného zdroja 
optimalizácia osvetlenia 
údržba trafostanice 
optimalizácia spotreby 
termovízia 
výber vhodnej napäťovej hladiny pre pripojenie 
odstránenie zbytočných nákladov s jalovou elektrinou 
minimalizácia platieb za straty 
partnerský program pri inštalácii nových zariadení 
poradenstvo v oblasti energetickej legislatívy a dotácií 
Info Portál PRE 
Info www100 
Info Fakturace 
zákaznícke e - centrum PRE 
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Pražská plynárenská 
 

  maloodberateľ – podnikateľ 
NN 

  

  cenník zverejnený   

  cenová 
ponuka 

produkty 
PP 24h / Aku / Kombi / Direkt 
/ Light C, 
 zľava 4 % pri zazmluvnení na 
1 rok 

  

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

zľava na CNG, 
dotácia - program Čistá 
energie Praha 2013 
Darujte energii - darovanie 
úhrady za elektrinu 
cashback – výber hotovosti 
pri platbe kartou za elektrinu 
zákaznícka karta 
Poradenské služby Pražské 
plynárenské, a.s. 
 

  

RWE Energie 
 

  podnikatelia  a malé firmy 
  

stredné a veľké firmy 
(celkový ročný objem nad 200 MWh) 
  

 cenník zverejnený 
 

ceny prostredníctvom manažéra predaja 

 cenová 
ponuka 

produktové rady: 
RWE Optimal 
RWE Garance 24 
RWE Start 
RWE Standard 
 

produktové rady: 
 Flexi 
Tolerance Plus 
Tolerance 
Postupný nákup 

http://www.rwe.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/
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 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

ku každej novouzatvorenej zmluve RWE Optimal časovo 
obmedzená ponuka - zadarmo dobíjací kupón RWE Mobil 
v hodnotě 100 Kč 
tarifné poradenstvo 
RWE ONLINE SERVIS 
elektronická faktúra 
zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti 
budov pre zákazníkov RWE 

RWE ONLINE SERVIS 
elektronická faktúra 
zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre 
zákazníkov RWE 

 



III.4. Prehľad vybraných ponúk dodávateľov elektriny ČR 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame základné parametre ponúk plynu pre podnikateľov v ČR, ktorých detailnejší popis nájdete v prílohe dokumentu. Všetky 

informácie sú čerpané z webových stránok jednotlivých dodávateľov, resp. zo zákazníckej linky a predstavujú tak údaje, ktoré samotné spoločnosti považujú 

za dôležité pre kontakt so zákazníkom. 

    Segmenty 
RWE Energie 
 

  podnikatelia  a malé firmy 
  

stredné a veľké firmy  
 

 cenník zverejnený 
 

ceny prostredníctvom manažéra predaja  

 cenová 
ponuka 

produktové rady: 
RWE plyn Termo 50/33 
RWE plyn Optimal 
RWE plyn Tip 23/12 
RWE plyn Profit 
RWE plyn Profit 
RWE plyn Standard 
RWE plyn Extra+ 
RWE plyn Plus 
RWE plyn Benefit 
RWE plyn Ideal 
RWE plyn Tip 23+ 

produktové rady: 
Postupný nákup  
Jednosložková cena 
Jednosložková cena navržená zákazníkem 
Fixní cena s flexibilitou 
Cenový vzorec 
Prodej v cizí měně 
Indexovaná cena - ropa Brent 
Přerušitelná dodávka zemního plynu 
 
 

 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

RWE ONLINE SERVIS 
zákaznícky program RWE PREMIUM 
elektronická faktúra 
zľava pre držiteľov preukazu ZŤP 
zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti 
budov pre zákazníkov RWE 
CNG 

RWE ONLINE SERVIS 
zákaznícky program RWE PREMIUM 
energetické štúdie a audit 
energetický controlling 
elektronická faktúra 
zľava pre držiteľov preukazu ZŤP 
zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre 
zákazníkov RWE 
CNG 
 

http://www.rwe.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/
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Pražská 
plynárenská 
 

  maloodber  ( do 630 MWh) stredný odber a veľkoodber (stredný odber dosahuje aspoň 630 MWh 
a nepresahuje 4 200 MWh, veľkoodber presahuje 4 200 MWh) 
predajcovia 
 

  

  cenník zverejnený platí cenník pre maloodber   

  cenová 
ponuka 

zľava pre seniorov a držiteľov preukazu ZŤP 
zľava pre rodiny s malými deťmi 
6,5 % pri odbere na dva roky 
 11 % pri odbere na tri roky 
 

platí ponuka pre maloodber    

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

zľava na CNG 
dotácia - program Čistá energie Praha 2013 
oprava plynového spotrebiča zdarma 
Darujte energii - darovanie úhrady za zemný plyn 
cashback – výber hotovosti pri platbe kartou za zemný plyn 
výmena vykurovacieho telesa GAMAT 
detektory úniku zemného plynu 
zákaznícka karta 
mobilná obchodná kancelária 
spolupráca s Českou poštou, s.p. 
Poradenské služby Pražské plynárenské, a.s. 

platia služby pre maloodber  
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E. ON Energie 
 

  podnikatelia samospráva veľkoodberatelia 

  cenník zverejnený zverejnený individuálne ponuky 

  cenová 
ponuka 

produktová ponuka Produkt 
Fix2015: 
úspora oproti 
dominantnému dodávateľovi  
v danom regióne 
fixácia ceny do konca 2015 
produktové rady: 
Standard plyn 
Trend plyn 
 

produktové rady: 
Standard plyn 
 

produkty: 
 s cenníkovou cenou 
s fixnou cenou 
postupného nákupu zemného plynu po častiach 
založené na nákupe plynu podľa cenového vzorca 
ak žiadny z produktov zákazníkovi nevyhovuje - individuálne riešenie 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

CNG – stlačený zemní plyn 
EkoBonus 
E.ON Energie24 
elektronická faktúra 
 

plynárenské služby 
verejné osvetlenie 
Teplo pro obce: 
       rekonštrukcia kotolňe 
rozšírenie redakčného 
systému  vismo® o modul  
„Odběr novinek“ 
časopis komunal.info 
odborné semináre 

plynárenské služby 
prevádzkovanie plynárenských zariadení 
centrálny servisný dispečing 
úsporné osvetľovacie systémy 
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ČEZ Prodej   podnikatelia a firmy   
 

veľkoodberatelia 

  cenník zverejnený   individuálne ponuky 
  cenová 

ponuka 
produktové rady: 
eTarif Plyn Plus 
PLYN FIX 24 
Comfort 
Praktik  
 

produktové rady: 
Ceník ZP (630 MWh až 4 200 MWh) 
Fixní cena (odber aspoň 4 200 MWh) 
Vzorec (odber aspoň 4 200 MWh) 
Vzorec a Fix  (odber aspoň 4 200 MWh) 
zabezpečenie komodity 

 doplnkové 
zákaznícke 
služby 

zahrnuté v produktoch ČEZ ON-LINE, 
elektronická fakturácia, 
SMS a e-mail info  
program ČEZ Business Club so zľavami od zmluvných partnerov, 
informačné služby 

 

                                                           

 

http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/plyn/etarif-plyn-plus.html
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/fixni-cena/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec-fix/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
http://business.cez.cz/cs/produkty/doplnkove-sluzby-a-produkty/sms-a-email-info/


III.5. Zhrnutie 

 

Produkty pre podnikateľov v komoditách ako elektrina a plyn sa na prvý pohľad zdajú uniformné, 

s malým priestorom pre výraznejšie odlíšenie sa od konkurencie. Pri skúmaní jednotlivých ponúk 

dodávateľov z ČR a SR je evidentné, že trh ponúka viac ako len mierne cenové rozdiely.  

Spoločným znakom je prirodzené rozdelenie segmentu podnikateľov na maloodber a veľkoodber 

(resp. stredný a veľký odber), pričom hranice sú na samotnom dodávateľovi tak, aby bol schopný 

zabezpečiť ponúkanú úroveň obsluhy. Slovenským špecifikom je cenovo regulovaná časť maloodberu 

– malé podniky so spotrebou maximálne 30 MWh / rok. 

V prípade veľkoodberu (keďže definícia podľa objemu sa líši, rozumejme najväčších zákazníkov) je 

jednotným prístupom nezverejňovanie štandardizovaných cenových ponúk, naopak každý dodávateľ 

má tendenciu pristupovať k najväčším odberateľom výlučne individuálne. V prípade  dodávateľov 

z Českej republiky sa však potenciálny klient spravidla pomerne prehľadným spôsobom dozvie, aké 

základné typy produktov má k dispozícii. Hoci slovenská ponuka individuálnych produktov je 

podobná, dodávatelia sa na stránke odvolajú len na kontaktovanie key account managerov, a to bez 

ďalších rámcových informácií, ktoré by mohli potenciálnemu zákazníkovi pomôcť zorientovať sa. 

V segmente veľkoodberu sa odberateľ dozvie od dodávateľa, aké typy cenových ponúk má 

k dispozícii. Maloodberatelia v ČR si môžu priamo porovnať cenníky jednotlivých dodávateľov a pre 

zjednodušenie rozhodovania aj spočítať úsporu voči dominantnému dodávateľovi na kalkulačke 

priamo na webových stránkach. 

Slovenskí klienti v segmente maloodber sa k cenníkom elektriny jednoduchým a priamym spôsobom 

nedostanú (s výnimkou malých podnikov a vo všeobecnosti v prípade záujmu o ponuku od 

dodávateľa ČEZ Slovensko). Pre tento dôvod na Slovensku neexistuje možnosť vytvoriť pre 

maloodberateľov relevantnú cenovú kalkulačku, resp. rámcové porovnanie jednotlivých cenových 

sadzieb. Je tiež potrebné konštatovať, že ani my sme sa pri vypracovávaní tohto porovnania nestretli 

s väčšou ochotou jednotlivých dodávateľov reagovať na nami zaslaný modelový dopyt a žiadosť 

o poskytnutie základných infromácií o cenách a službách. Ako jediná promptne reagovala iba 

spoločnosť Magna E. A., ktorá i k menším zákazníkom pristupuje individuálne. Ostatní, nami oslovení 

dodávatelia majú buď pridlhé časy na zaslanie reakcie alebo jednoducho v prípade malých podnikov 

neidentifikovali podnikateľsky zaujímavý segment. 
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V plyne síce cenníky pre maloodber spravidla zverejnené sú, ale prepočet výhodnosti poskytuje 

priamo na svojej stránke zo sledovaných dodávateľov len ČEZ Slovensko. Zákazník je ale zahŕňaný 

ponukou zliav, ktoré sa ďalej prispôsobujú s ohľadom na určité obdobie dodávky. To je faktor, ktorý 

vnáša do snahy o vytvorenie základného cenového prehľadu isté komplikácie. Konečný dojem 

z prieskumu slovenského trhu je teda trochu nejednoznačný. 

Pozitívnou správou je rozširovanie ponuky služieb spojených s dodávkou. Tu však treba skonštatovať , 

že širšiu paletu rôznorodých doplnkových služieb ponúkajú odberateľom dodávatelia elektriny 

a plynu v susednej Českej republike.  

Porovnanie je celkovo miestami zložité, lebo to, čo je u jednej firmy vyzdvihované ako bonus, je u inej 

samozrejmosť, ale môžeme konštatovať, že základom ponúk v oboch krajinách sú: 

 on-line portály (webový servis), kde má klient priamy prístup k údajom o svojom odbernom 

mieste a možnosti vykonať niektoré zmeny, 

 zákaznícke programy zliav u zmluvných partnerov, 

 elektronická faktúra. 

Ak si chce klient vybrať pre seba najlepšiu ponuku, mal by si zhodnotiť, čo presne od svojho 

dodávateľa požaduje – od ceny, cez doplnkové služby, až po individuálnu a osobnú obsluhu. Naopak, 

na druhej strane by i samotní dodávatelia elektriny a plynu na Slovensku mohli prehodnotiť svoj 

prístup k zverejňovaniu základných, rámcových informácií verejne a bez obmedzení.  
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IV.  Zložky ceny energií 

 

Koncový účet za elektrinu a plyn, ktorý spotrebiteľ platí, v sebe skrýva viaceré zložky. Ich poznanie je 

predpokladom pre lepšie pochopenie cenových ponúk, predovšetkým reálneho premietnutia 

ponúkaných zliav za dodávku do finálnej faktúry za dodávku a distribúciu. 

Pre pochopenie konečnej výšky účtu za elektrinu a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, je dôležité 

rozlišovať položky uvedené na faktúre ako služby distribúcie, ktoré sú regulované (s výnimkou 

odvodu do jadrového fondu) a nemenné na konkrétnom distribučnom území bez ohľadu na zmenu 

na dodávateľa. Druhou skupinou sú položky za dodávku energie, teda komoditu a maržu dodávateľa, 

kde dokáže dodávateľ čiastočne ovplyvniť cenu komodity výhodným nákupom a zároveň si stanovuje 

svoju maržu.  

 

IV.1. Zložky ceny za elektrinu v ČR 

 

Koncovú cenu elektriny podľa údajov ERÚ tvoria tieto základné zložky:  

 regulované položky stanovované ERÚ: 

 distribúcia, 

 systémové služby, 

 krytie viacnákladov spojených s podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, 

  kombinovanej výroby elektriny a tepla a druhotných zdrojov, 

 činnosť operátora trhu. 

 neregulované položky: 

 platba za neregulovanú silovú elektrinu vrátane obchodnej marže dodávateľa. 
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IV.2.  Zložky ceny za elektrinu v SR 

 

Koncovú cenu elektriny tvoria  v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. tieto základné zložky: 

 nákup elektriny vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny, 

 distribúcia elektriny vrátane prenosu, 

 straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny, 

 systémové služby v elektroenergetike, 

 prevádzkovanie systému v elektroenergetike, 

 odvod určený osobitným predpisom (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a 

spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na 

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.) spôsobom podľa 

osobitného predpisu. (Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie 

jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.) 

 

IV.3.  Porovnanie zložiek ceny za elektrinu v SR a ČR 

 

Už pri základnom porovnávaní sú evidentné dva rozdiely: 

 v SR je u určitých skupín (domácnosti a malé podniky) regulovaná časť ceny za dodávku. Cena 

komodity je stanovovaná polročným priemerom hodnôt baseload z burzy (presne stanovené vždy 

v aktuálnej vyhláške), ktorá môže byť navýšená maximálne o hodnotu stanovenú ÚRSO, podobne 

je stanovená maximálna výška mesačného poplatku za odberné miesto a primeraný zisk/MWh, 

 slovenskí výrobcovia platia medzi sieťovými poplatkami navyše za prístup do sústavy (tzv. G-

komponent, ktorý z časti vykrýva aj náklady na prevádzku sústav), čo na jednej strane 

znevýhodňuje výrobcov, ale na druhej strane zvýhodňuje odberateľov tým, že umožňuje zníženie 
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cien za distribúciu (nie pre všetkých rovnako, závisí to od konkrétnej napäťovej úrovne 

pripojenia, taktiež úrovne pripojenia do sústavy DSO vs. TSO), 

 súčasťou finálnej ceny je v SR aj odvod do jadrového fondu. 

Vo finálnej cene sa jej zložky prejavia podľa nasl. grafu, kde je zrejmá nižšia celková cena za elektrinu 

v ČR a výrazne nižšie sieťové poplatky v ČR. 

 

Cena elektriny EUR/MWh (priemysel 500 - 2 000 MWh/rok) - 2.polrok 2012 

 

Graf 1, zdroj: Eurostat 

 

Pre pochopenie konečnej výšky účtu za elektrinu a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, je dôležité 

rozlišovať položky, ktoré sú označované ako služby distribúcie, sú regulované a nezmenia sa na 

konkrétnom území bez ohľadu na zmenu dodávateľa a položky, ktoré dodávateľ reálne ovplyvňuje, 

teda dodávkovú časť (výhodnosť nákupu komodity v čase a stratégia tvorby zisku).  
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IV.4.  Tarifa za prevádzkovanie systému 

Osobitnú pozornosť si v prípade Slovenska zaslúži tarifa za prevádzkovanie systému (ďalej „TPS“), 

ktorá má veľký vplyv na výšku cien, predovšetkým pre priemysel a jej podstatnú časť tvorí podpora 

obnoviteľných zdrojov elektriny (ďalej „OZE“).  

 

Vývoj TPS v SR 

 

Graf 2, zdroj: ÚRSO 

 

V roku 2013 bola TPS korigovaná smerom nadol, ale v roku 2014 sa opäť nastavila blízko jej pôvodnej 

úrovne z minulého roku. Podrobnejšiu informáciu nám môže poskytnúť náhľad na jej jednotlivé 

zložky. 

 

 

 



                                                                                                              38 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

TPS v SR po zložkách3 

 

*TPS v roku 2013 uvedená ako aritmetický priemer podľa počtu dní pred a po úprave v rámci roka 2013 

**rozdelenie TPS je odhadom energy analytics  

 Graf 3, zdroj: ÚRSO 

 

Aj po korekcii v roku 2013 môžeme sledovať mierny medziročný nárast ceny a preskupenie podielov 

jednotlivých položiek. Opäť vzrástla podpora ťažby domáceho uhlia, ale skôr sa dá hovoriť o jej 

návrate na úroveň predchádzajúcich rokov. Znížila sa podpora OZE a KVET a nárast sledujem aj 

v podpore činnosti OKTE, ktorý rozbiehal dátový sklad a centrálnu fakturáciu. 

V roku 2014 je TPS opäť zvýšená na úroveň 19,82 EUR/MWh najmä v dôsledku podpory výroby 

elektriny z domáceho uhlia4, čo nie je z pohľadu štátu aktivita s ekonomickým základom, ale ide de 

facto o sociálny program s cieľom zachovania zamestnanosti v hornonitrianskej oblasti, ktorá je inak 

                                                           

3
 TPS v roku 2013 uvedená až po jej úprave v rámci roka 2013 

4
 oficiálne stanovisko ÚRSO, http://www.energia.sk/tema/elektrina-a-elektromobilita/tarifa-za-

prevadzkovanie-systemu-vzrastla-takmer-o-patinu/12282/ 
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charakteristická vysokou mierou nezamestnanosti. Dotovaný sektor baníctva (ťažba hnedého uhlia 

a jeho spaľovanie v tepelnej elektrárni v Novákoch) tu vytvára niekoľko tisíc pracovných miest. Zvýšil 

sa aj počet bioplynových staníc pripojených do elektrizačnej sústavy a zvýšili sa aj náklady OKTE 

z dôvodu nových kompetencií ako napr. centrálna fakturácia a centrálny zber dát.  

Ak porovnáme TPS s českým ekvivalentným poplatkom za OTE a príspevkami na podporu elektriny 

z podporovaných zdrojov (obnoviteľné zdroje, kombinovaná výroba elektriny a tepla, druhotné 

zdroje – priamo zahrnuté vo finálnej cene elektriny), zistíme, že z hľadiska koncových odberateľov 

elektriny v ČR predstavujú v koncovom účte za elektrinu v roku 2014 menšiu finančnú záťaž. ČR totiž 

od v súlade s novelou zákona č. 165/2012 Sb. zákonom č. 310/2013 Sb. zastavila od 1. 1. 2014 

podporu pre výrobu elektriny pre nové výrobne alebo výrobné zdroje elektriny využívajúce 

obnoviteľné zdroje energie (solárne zdroje, bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn z čistiarní 

odpadových vôd a biokvapaliny), s výnimkou malých vodných elektrární.  

Na základe prechodných ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. ERÚ pre rok 2014 stanovil podporu pre 

nové výrobne alebo výrobné zdroje elektriny využívajúce biomasu, veternú a geotermálnu energiu. 

V roku 2013 sa OZE financovali 45 miliardami korún, takmer 12 miliárd šlo zo štátneho rozpočtu, 

zvyšok platili spotrebitelia a časť pokryla tzv. solárna daň pre fotovoltické elektrárne. 

Elektrina z OZE je podporovaná nielen formou povinného výkupu, ale aj „zeleného bonusu“ 

vyplácaného OTE. Výrobca si musí sám nájsť odberateľa elektrickej energie a dohodnúť sa s ním na 

cene. Časť vyrobenej elektriny môže použiť aj na vlastnú spotrebu a dohodnúť si s obchodníkom 

zmluvu len na dodávku nespotrebovaných prebytkov. Zelený bonus prináša zvyčajne vyšší výnos 

kompenzujúci zvýšené riziko predaja vyrobenej elektriny oproti výkupnej cene. 

Za zmienku stojí aj zhruba dvojnásobná podpora pre OTE v porovnaní s OKTE, čo by sa ale malo 

v roku 2014 na základe údajov z ÚRSO zmeniť (i keď treba poznamenať, že OTE má celkovo viac 

kompetencií ako OKTE). 
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Vývoj TPS v SR a podpory OTE a OZE v ČR5 po zložkách 

 

 

*rozdelenie je odhadom energy analytics 

  Graf 4, zdroj: ÚRSO             Graf 5, zdroj: ERÚ (dáta dostupné len za posledné dva roky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 dáta na stránke ERÚ za 2012 nie sú dostupné 
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IV.5.  Systémové služby 

 

Poplatok za systémové služby je jednoznačne vyšší v SR. Ide o fixné náklady systému podelené 

spotrebou a celková problematika vyčíslenia nákladov by si vďaka svojej komplexite vyžadovala väčší 

priestor. 

 

Vývoj poplatkov za systémové služby v SR a ČR 

 

Graf 6, zdroj: ÚRSO, ERÚ 

 

IV.6.  Zložky ceny za plyn v ČR 

 

Koncovú cena plynu podľa ERÚ tvoria tieto základné zložky: 

regulované ceny, ktoré stanovuje Energetický regulační úřad: 

 cena za prepravu plynu, 

 cena za distribúciu plynu, 

 cena za služby operátora trhu, 
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neregulované: 

 ktoré stanovuje obchodník s plynom, dodávajúcí plyn do konkrétneho odberného 

miesta, 

 komodita, ktorú ovplyvňuje dovozná cena plynu. 

 

IV.7.  Zložky ceny za plyn v SR 

 

Koncovú cenu plynu tvoria  v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. tieto základné zložky: 

 nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, 

 preprava plynu, 

 distribúcia plynu, 

 skladovanie plynu, 

 systémové služby v elektroenergetike, 

 prevádzkovanie systému v elektroenergetike. 

 

IV.8.  Porovnanie zložiek ceny za plyn v SR a ČR 

 

Podobne ako pri elektrine pozorujeme v štruktúre ceny rozdiely: 

 v SR je u určitých skupín (domácnosti a malé podniky) regulovaná časť ceny za dodávku. Cena 

komodity je stanovovaná ako  70 % pomeru celkový plánovaných nákladov v eurách na nákup 

plynu na rok t vyplývajúcich zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných 

dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných 

miestach Európskej únie a celkového plánovaného množstva nakúpeného plynu pre 

zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t,  30 % aritmetického 

priemeru denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom 

sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za 
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obdobie deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá 

návrh ceny, môže byť navýšená o maximálny primeraný zisk/MWh, 

 slovenskí odberatelia neplatia za služby operátora trhu priamo samostatnej inštitúcii, ale služby, 

aké poskytuje OTE v ČR, zastrešuje eustream a čiastočne SPP-Distribúcia.  

Finálna cena v ČR je nižšia ako v SR, ale aj slovenská cena je ešte stále pod priemerom EÚ, čiže 

v rámci Európy konkurencieschopná. 

 

Cena plynu EUR/MWh (priemysel 2 778 - 27 778 MWh/rok) - 1.polrok 2013 

 

Graf 7, zdroj: Eurostat 

 

IV.9.  Zhrnutie 

 

Na Slovensku je na rozdiel od ČR regulovaná cena dodávky pre domácnosti a malé podniky v elektrine 

aj plyne, teda je priamo ovplyvnená marža dodávateľa, ktorý musí vyhodnotiť rentabilitu segmentu 

a zvažovať svoje investície.  

Podľa ÚRSO chráni regulácia zraniteľných odberateľov v zmysle zákona o energetike, ale štatisticky 

nie je potvrdené, že by pri uvoľnení regulácie trpeli príliš vysokými cenami. Na druhej strane by mala 
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regulácia zachovať aj dostatočne atraktívne prostredie pre dodávateľov, čo môže byť výzvou pre 

ÚRSO. 

V segmente elektriny platia a rozdiel od ČR slovenskí odberatelia navyše odvod do jadrového fondu 

a výrobcovia tzv. G-komponent. Väčšie zaťaženie sieťovými poplatkami v SR potvrdzujú aj dáta 

Eurostatu pre priemysel, podľa ktorých je táto časť ceny oproti ČR takmer dvojnásobná. 

V plynárenstve je situácia optimistickejšia a i keď české ceny sú voči Slovensku nižšie, obe krajiny sa 

dajú v európskom meradle označiť za konkurencieschopné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Porovnanie cenových ponúk dodávateľov energií vo firemnom segmente v SR 

 

V.1.  Cenové ponuky na elektrinu 

 

Vzhľadom na fakt, že slovenskí dodávatelia takmer výlučne zverejňujú len cenníky pre regulované malé podniky, porovnali sme tri typy odberu, pričom 

individuálny prepočet dodala len Magna E. A. Niektoré ďalšie spoločnosti na stránke garantujú zľavy, ale bez konkrétneho cenníka. Tým pádom sme nemohli 

porovnať všetky zložky ceny a podotýkame, že aj pre bežného zákazníka sú mnohé stránky mätúce a nie je jasné, akú cenu môže očakávať. 

V.1.1. Jednotarif 

Oceňovali sme malú obchodnú prevádzku so spotrebou 2,09 MWh/rok na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia. 
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Skladba ceny elektriny v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

 

*ponuka SSE s výhodnejšou distribučnou sadzbou 

**S produktom Jedna energia od SPP ušetríte: 25,90 €/17,23 %/rok (ročná platba 325,45 EUR, reklamná informácia) 

  územie SSE - D               

  MWh 2,09            

Dodávateľ Magna 

E.A. ind. 

SE Predaj ČEZ ZSE SSE2-vhodná 
distr. sadzba* 

VSE SPP** Magna E.A. SSE1 

cena dodávka 46 52,73 53 55,6725 56,8413 57,1 63,74 65,2013 56,8413 

mesačná platba/OM 0 3,732057416 3,732057416 3,732057416 3,732057416 3,732057416 3,732057416 3,444976077 3,732057416 

spotrebná daň 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

TPS 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 

NJF 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

distribúcia+prenos 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 66,07 

straty 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 

systémové služby 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 

mesačná platba/istič nad 

3*20 A do 3*25 A 

vrátane 

17,971292 17,97129187 17,97129187 17,97129187 17,97129187 17,97129187 17,97129187 17,97129187 35,77033493 

SPOLU/rok (bez DPH) 373,69 395,55 396,12 401,70 404,14 404,68 418,56 421,02 423,35 



 

Graf 8, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

Z uvedeného grafu vyplýva, že ak zákazník nechce pristúpiť k zmene dodávateľa, dokáže ušetriť 

optimalizáciou distribučnej tarify (ak má na to priestor). Optimalizáciu distribučnej tarify by mu mal 

navrhnúť samotný dodávateľ na základe informácií o jeho odbere. Ak zákazník pristúpi k zmene 

dodávateľa, môže si vybrať z ponúk, ktoré sa jednotkovou koncovou cenou líšia (mal by však pri tom 

zvážiť i doplnkové služby). Pokiaľ však ide o cenu, najatraktívnejšie ponuky pre tento typ zákazníka 

ponúkajú Magna E. A., SE Predaj a ČEZ Slovesko. 

V.1.2. Dvojtarif 

Opäť sme oceňovali malú obchodnú prevádzku s dvojtarifnou spotrebou 3,223 MWh/rok vo VT 

a 0,841 MWh/rok v NT na distribučnom území spoločnosti Západoslovenská distribučná. 



Skladba ceny elektriny v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

*S produktom Jedna energia od SPP ušetríte: 87,74 €/17,43 %/rok (ročná platba 1191,82 EUR, reklamná informácia)

 územie ZSDis       

 MWh 3,223       

 MWh 0,841       

Dodávateľ Magna 

E.A. ind. 

ČEZ ZSE SSE VSE SE Predaj SPP Magna E.A. 

cena VT dodávka 39,1217 45,20447835 44,37572958 48,63621201 47,74227362 51,0572687 51,9851501 63,04962028 

cena NT dodávka 7,4498031 7,656742126 9,161188484 7,513064395 8,443110236 8,602453248 8,482428642 9,94153467 

mesačná platba/OM 0 1,919291339 1,919291339 1,919291339 1,919291339 1,919291339 1,919291339 1,771653543 

spotrebná daň 4,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 4,32 

TPS 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 

NJF 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

distribúcia+prenos VT 20,320603 20,32060261 20,32060261 20,32060261 20,32060261 20,32060261 20,32060261 20,32060261 

distribúcia+prenos NT 5,3023974 5,302397392 5,302397392 5,302397392 5,302397392 5,302397392 5,302397392 5,302397392 

straty 8,361 8,361 8,361 8,361 8,361 8,361 8,361 8,361 

systémové služby 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 

mesačná platba/istič 200 A 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 

SPOLU/rok (bez DPH) 1 252,22 1 266,19 1 268,94 1 279,56 1 279,70 1 293,82 1 297,11 1 359,59 



 

Graf 9, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

Ceny sú tentokrát vyrovnanejšie, ale priestor na menšiu úsporu existuje u spoločností Magna E. A. 

a Východoslovenská energetika. 

 

V.1.3. Vykurovanie 

Oceňovali sme malú obchodnú prevádzku s priamovýhrevným vykurovaním s dvojtarifnou spotrebou 

0,858 MWh/rok vo VT a 6,59 MWh/rok v NT na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skladba ceny elektriny v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

*S produktom Jedna energia od SPP ušetríte: 78,69 €/21,06 %/rok (ročná platba 1676,22 EUR, reklamná informácia)

 územie SSE - D       

 MWh 0,858       

 MWh 6,59       

Dodávateľ Magna 

E.A. ind. 

ZSE ČEZ SE Predaj VSE SSE SPP Magna E.A. 

cena VT dodávka 7,6031149 8,470561224 6,911922664 17,26483083 7,315118153 8,036273604 8,130725027 19,37221845 

cena NT dodávka 38,223416 42,28022959 44,24006445 36,78118958 47,33686896 47,07629498 52,61913265 46,55629726 

mesačná platba/OM 0 1,04726101 1,04726101 1,04726101 1,04726101 1,04726101 1,04726101 0,96670247 

spotrebná daň 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

TPS 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 

NJF 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

distribúcia+prenos VT 9,7043394 9,70433942 9,70433942 9,70433942 9,70433942 9,70433942 9,70433942 9,70433942 

distribúcia+prenos NT 11,918273 11,91827336 11,91827336 11,91827336 11,91827336 11,91827336 11,91827336 11,91827336 

straty 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,9358 7,94 7,9358 7,9358 

systémové služby 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 

mesačná platba/istič nad 3*20 A do 3*25 

A vrátane 

38,829216 38,8292159 38,8292159 38,8292159 38,8292159 38,83 38,8292159 38,8292159 

SPOLU/rok (bez DPH) 1 677,94 1 722,42 1 725,41 1 746,96 1 751,48 1 754,91 1 796,89 1 834,86 



 

Graf 10, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

Pri vykurovacích sadzbách sa už zreteľnejšie prejavuje stratégia oceňovania vo VT a NT: buď sa ceny 

významne nelíšia, alebo cena VT je výrazne vyššia – s cieľom podpory spotreby v NT. V našom 

prípade by zákazník kladúci dôraz výlučne na cenu mohol uprednostniť dodávateľov ako Magnu E. A., 

ZSE Energia a ČEZ Slovensko. 

 

V.2.  Cenové ponuky na plyn 

 

Na trhu s plynom je situácia o niečo pozitívnejšia, pokiaľ ide o mieru informovanosti o cenách 

a celkovú transparentnosť. Potenciálni zákazníci majú k dispozícii cenníky na webe a môžu si rámcovo 

porovnať ponuky jednotlivých dodávateľov. Keďže dodávatelia upravujú v cenách aj nekomoditné 

položky, nebolo možné vypracovať univerzálne porovnanie, ale vychádzali sme z dostupných dát. 

V.2.1. Malý podnik 

Oceňovali sme maloobchodnú prevádzku so spotrebou 87 MWh/rok. 

 

 

 

 



Skladba ceny plynu v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

      Magna E.A. ČEZ (Produkt M4 
Vykurovanie ++) 

ČEZ* ZSE Energia RWE Gas** SPP 

                

spotreba MWh 253,915             

 m3 23 806             

SLUŽBY OBCHODNÍKA         9 673,49       

sadzba          M4 
(FirmaKompletPlyn) + 
PlynVýhoda 12 m 

Biznis 4 M4 
maloodber 

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   27,2 34   37,746 40,9 42,8 

fixná mesačná sadzba EUR   2,05 2,06   2,06 2,05 2,06 

spotrebná daň EUR/MWh   1,32 1,32   1,32 1,32 1,32 

SLUŽBY SÚVISIACE S 
DISTRIBÚCIOU 

        2 340,73       

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   3,4 8,5   8,5 8,1 8,5 

fixná mesačná sadzba EUR   48,9725 29,94   29,94 27,9 29,94 

ročná sadzba za výkon/kapacitu EUR/m3/deň 1 800 0           

SLUŽBY SÚVISIACE S PREPRAVOU                 

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   0,16 1,4   1,1 1,1 1,4 

fixná mesačná sadzba EUR   0 0   0 0 0 

SPOLU/rok (bez DPH) EUR   8 757,86 11 866,04 12 014,22 12 741,03 13 415,71 14 100,49 

 

*po celý čas trvania zmluvného vzťahu garantujú nižšiu cenu dodávky plynu ako u existujúcich regionálnych dodávateľov na danom distribučnom území 

**garantujú zľavu 12% oproti SPP



 

Graf 11, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

Výrazne lepšiu ponuku oproti tradičnému dodávateľovi ponúkla spoločnosť Magna E.A., lepšie ceny 

ponúkli aj ČEZ Slovensko a RWE Gas Slovensko. 

 

V.2.2. Menšia firma 

Oceňovali sme väčšiu predajňu so spotrebou 254 MWh/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skladba ceny plynu v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

      Magna E.A. ČEZ* ČEZ (Produkt M4 
Vykurovanie ++) 

RWE Gas** SPP 

MP              

spotreba MWh 87,0606           

 m3 8 162           

SLUŽBY OBCHODNÍKA       3 132,78       

sadzba          M Biznis 4   

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   27,2   34 32,6 33,6 

fixná mesačná sadzba EUR   2,05   2,06 2,05 2,06 

spotrebná daň EUR/MWh   1,32   1,32 1,32 1,32 

SLUŽBY SÚVISIACE S DISTRIBÚCIOU       1 022,58       

sadzba              

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   3,4   8,5 8,5 8,5 

fixná mesačná sadzba EUR   48,9725   29,94 29,94 29,94 

ročná sadzba za výkon/kapacitu EUR/m3/deň 550 0         

SLUŽBY SÚVISIACE S PREPRAVOU               

sadzba              

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   0,16   1,4 1,4 1,4 

fixná mesačná sadzba EUR   0   0 0 0 

SLUŽBY SÚVISIACE SO SKLADOVANÍM 
PLYNU 

             

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh       0 2,1 2,1 

SPOLU/rok (bez DPH) EUR   3 405,17 4 155,36 4 320,88 4 381,70 4 468,88 

 

*po celý čas trvania zmluvného vzťahu garantujú nižšiu cenu dodávky plynu ako u existujúcich regionálnych dodávateľov na danom distribučnom území 

**garantujú zľavu 12% oproti SP



 

Graf 12, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

Najlepšiu ponuku oproti tradičnému dodávateľovi SPP opäť ponúkla spoločnosť Magna E.A., Tradičný 

dodávateľ ponúkol najvyššiu cenu, nasledovaný RWE Gas Slovensko a ZSE Energia. 

V.2.3. Vyšší odber 

Oceňovali sme strednú priemyselnú školu s dielňami so spotrebou 1.812 MWh/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skladba ceny plynu v EUR/MWh s uvedením ročnej platby bez DPH 

      Magna E.A. ČEZ (S odber) ZSE Energia SPP ČEZ* 

              

spotreba MWh 1 811,94           

 m3 169 880           

SLUŽBY OBCHODNÍKA             68 878,36 

sadzba              

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   26,6 26,75 25,97 27,85   

fixná mesačná sadzba EUR   50 0 0 188,72   

spotrebná daň EUR/MWh   1,32 1,32 1,32 1,32   

SLUŽBY SÚVISIACE S DISTRIBÚCIOU             14 649,11 

sadzba              

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   3,4 3,3332 3,36 3,33   

fixná mesačná sadzba EUR   48,9725 48,9725 48,97 48,97   

ročná sadzba za výkon/kapacitu EUR/m3/deň 1 800 0 5,3083 5,3083 5,3083   

SLUŽBY SÚVISIACE S PREPRAVOU               

sadzba              

sadzba za odobratý plyn EUR/MWh   0,16 0 0,04 0,19   

fixná mesačná sadzba EUR   0 0 295,97 123,96   

SPOLU/rok (bez DPH) EUR   58 227,48 67 043,34 69 302,60 73 126,99 83 527,47 

 

*po celý čas trvania zmluvného vzťahu garantujú nižšiu cenu dodávky plynu ako u existujúcich regionálnych dodávateľov na danom distribučnom území 



 

 

Graf 13, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

V atraktivite ponuky vedie opäť Magna E. A., s výrazným náskokom pred dodávateľmi ZSE Energia 

a Slovenským plynárenským priemyslom. 

 

V.3.  Zhrnutie 

 

Pri rozhodovaní o svojom dodávateľovi elektriny sa jednoznačne oplatí obrátiť sa na viaceré 

spoločnosti a vybrať si podľa zvolených kritérií (zatiaľ dominuje najnižšia cena) najlepšiu ponuku.  

Pozitívnym krokom je, ak od dodávateľa zákazník dostane individuálnu ponuku postavenú nižšie ako 

cenník (prístup Magna E. A.). O serióznosti dodávateľa svedčí aj jeho ochota a rýchlosť odpovede na 

takúto žiadosť. 

Žiaľ, väčšina dodávateľov pri menších odberoch nereaguje vôbec, resp. s dlhou časovou odozvou, čo 

by mohlo vyriešiť už spomínané zverejnenie cenníka pre maloodber, ktorý už nie je regulovaný. 

Niektoré firmy avizujú zľavy, ale prehľadnosti ponúk veľmi nepridáva, ak zľavu aplikujú len na určitý 

počet mesiacov, alebo jasne nevysvetlia, na ktorú časť ceny sa vzťahuje. 

Možno konštatovať, že dominantní dodávatelia sa v rámci cenníkových cien pohybujú nad cenovou 

úrovňou svojich konkurentov (alternatívnych dodávateľov).  
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Na druhej strane, pri prieskume sme sa stretli i s nezáujmom a prílišne konzervatívnym prístupom 

samotných odberateľov. Bolo veľmi náročné získať pozitívnu odozvu od subjektov, od ktorých sme 

požadovali poskytnutie základných informácií o objeme a charaktere ich odberu elektriny a/alebo 

plynu. A to i napriek tomu, že spätnou pridanou hodnotou pre týchto respondentov bola ponúknutá 

analýza ponúk na dodávku energií, dostupných na trhu.  
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VI. Finálni beneficienti zložiek koncového účtu za energie 

VI.1. Elektrina 

 

Skladba ceny elektriny v EUR/MWh pre MP s ročnou spotrebou 2,09 MWh 

 

Graf 14, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

 

položka finálny beneficient 

cena komodity komodita sa nakupuje od obchodníka/priamo na 

burze/od výrobcu, v prípade MP sú to SE 

max. povolený zisk pre MP/MWh dodávateľ 

mesačná platba/OM dodávateľ 

spotrebná daň spravujú ju colné úrady 

DPH spravujú ju daňové úrady 
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TPS náklady súvisiace s podporou OZE/KVET a 

povinným výkupom elektriny vyrobenej z 

domáceho uhlia si uplatňuje PDS6, časť pokrýva 

náklady na činnosť OKTE 

NJF správu NJF vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR 

distribúcia+prenos PDS 

straty PDS 

systémové služby prostredníctvom PDS platba prúdi SEPS 

mesačná platba/istič nad 3*20 A do 3*25 A 

vrátane 

PDS 

 

Ako príklad sme zvolili malý podnik s jednotarifným odberom. Pri pohľade na jednotlivé položky je 

zrejmé, že okrem súkromných investorov má svoj podiel na príjmoch aj štát, či už priamo, alebo 

prostredníctvom podielov v jednotlivých spoločnostiach (príjem štátu bol vyčíslený v 1. časti štúdie). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Vo všetkých PDS má štát 51% podiel 
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VI.2. Plyn 

Skladba ceny elektriny v EUR/MWh pre MP s ročnou spotrebou 83 MWh 

 

Graf 15, zdroj: energy analytics a dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi 

položka finálny beneficient 

sadzba za odobratý plyn - dodávka komodita sa nakupuje od 

obchodníka/priamo na burze/od 

výrobcu 

max. povolený zisk pre MP/MWh dodávateľ 

fixná mesačná sadzba - dodávka dodávateľ 

spotrebná daň spravujú ju colné úrady 

DPH spravujú ju daňové úrady 

sadzba za odobratý plyn - distr. SPP - distribúcia 

fixná mesačná sadzba - distr. SPP - distribúcia 

sadzba za odobratý plyn - preprava eustream 

sadzba za odobratý plyn - 

skladovanie 

Nafta 
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Ako príklad sme zvolili opäť regulovaný malý podnik.  Spoločne so súkromnými investormi štát znovu 

figuruje ako príjemca priamou i nepriamou formou.  

 

VI.3. Odhad hrubých marží dodávateľov energií v SR a ČR 

 

Na základe nám dostupných údajov o trhu sme sa pokúsili odhadnúť výšku hrubej marže pre rôzne 

výšky odberu komodity. Údaje nereprezentujú žiadnu konkrétnu spoločnosť, sú kvalifikovaným 

odhadom energy analytics a pokúšajú sa len načrtnúť orientačné hodnoty a priblížiť čitateľovi ďalší 

z aspektov podnikania v energetike. 

VI.3.1. Elektrina 

 Hrubá marža bez DPH 
EUR/MWh 

  SR ČR 

do 30 MWh/rok (regulovaní v SR) 10,00 15,00 

100 MWh/rok 12,00 14,40 

250 MWh/rok 8,00 9,60 

1 GWH/rok 5,00 6,00 

10 GWH/rok 2,00 2,30 

> 10 GWH/rok 0,50 0,58 

Tabuľka 1, zdroj: kvalifikovaný odhad energy analytics, dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi, PXE, EEX, legislatíva 

 

VI.3.2. Plyn 

 Hrubá marža bez DPH 
EUR/MWh 

  SR ČR 

do 100 MWh/rok (regulovaní v SR) 3,00 8,41 

500 MWh/rok 0,50 8,07 

5 GWh/rok 0,10 5,38 

50 GWH/rok 0,03 3,36 

100 GWH/rok 0,00 1,29 

> 100 GWH/rok -0,05 0,32 

Tabuľka 2, zdroj: kvalifikovaný odhad energy analytics, dáta zverejnené/poskytnuté dodávateľmi, PXE, EEX, legislatíva 
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VI.4. Zhrnutie 

 

Pri pohľade na finálny účet za energie z pohľadu finálneho beneficienta získavame prehľad 

o zainteresovaných subjektoch a ich podieloch na výnosoch z dodávky a distribúcie konečným 

odberateľom. Napriek subjektívnemu vnímaniu verejnosti, ktorá spravidla komunikuje vďaka 

združenej zmluve o dodávke a distribúcii len s dodávateľom a považuje ho za zodpovedného za celú 

svoju platbu (spravidla v negatívnom ponímaní), z celkovej ceny benefitujú dodávatelia len z časti, 

o príjmy sa delia s obchodníkmi s komoditou, distribučnými spoločnosťami, prenosovými 

a prepravnými sústavami, resp. aj skladovacími spoločnosťami. Dôležitým beneficientom je i samotný 

štát, ktorý profituje priamo (dane) alebo prostredníctvom svojich majetkových podielov 

v jednotlivých spoločnostiach. 

V prípade oboch komodít je podnikanie v energetike z hľadiska hrubej marže výnosnejšie v ČR. Kým 

v elektrine sú hodnoty bližšie a české marže sú o v priemere o cca 20 % vyššie, prípade plynu ide 

o niekoľkonásobné rozdiely. Hoci je plyn z hľadiska hrubej marže dodávateľa menej lukratívny ako 

elektrina aj v ČR, na Slovensku je boj o zákazníka vo forme zliav oveľa intenzívnejší a dodávatelia sú 

ochotní výrazne ustúpiť. 
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Príloha A: Podrobný prehľad vybraných ponúk dodávateľov 

elektriny SR 

 

1. ZSE Energia, a.s. 

 

Štandardné cenníky pre podnikateľov sú zverejnené len v rámci služby Elektroweb, čo je internetový 

portál, kde sa zákazník musí registrovať prostredníctvom identifikačných údajov z faktúry, alebo 

zavolaním na Zákaznícku linku 0850 111 555. Neregistrovaní zákazníci majú objektívne 

komplikovanejší prístup k verejne dostupným informáciám o aktuálnych cenníkových cenách 

a ponúkaných zľavách. 

1.1. Malé firmy a inštitúcie so spotrebou do 250 MWh/rok 

Ponuka E.Výhoda 

Spotreba obchodného partnera v MWh Ponúkaná zľava 

0 - 30 vrátane 5 % 

30 - 100 vrátane 10 % 

100 - 250 vrátane 15 % 

nad 250* 15 % 

Podmienkou uplatnenia zľavy je minimálne 50 a viac odberných miest obchodného partnera 

Tabuľka 3, zdroj: http://www.zse.sk/sk/Male-firmy/Vyhodna-elektrina/Ponuka-elektriny 

 

Bližšia špecifikácia zľavy uvedenej v tabuľke: 

 Zľava do 15 % oproti štandardným cenám.  

 Zľava na všetky odberné miesta.  

 Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov s automatickým predĺžením na 

nasledujúcich 12 mesiacov. 

 Výška zľavy závisí od ročnej spotreby elektriny. Je určená z štandardného aktuálneho cenníka 

za dodávku elektriny. 

http://www.zse.sk/sk/Male-firmy/Vyhodna-elektrina/Ponuka-elektriny
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1.2. Malé podniky so spotrebou do 30 MWh/rok 

Cenníky sú zverejnené na web stránke ZSE Energia. Vzťahuje sa na ne ponuka E. Zvýhodnenie sa 

však ponúka len na obdobie prvých 6 mesiacov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 EnergoServis (tzn. technický servis energetických zariadení) 

 pre vlastníkov alebo prevádzkovateľov externého energetického zariadenia bez vlastných 

kvalifikovaných odborníkov na ich údržbu a obsluhu 

 24-hodinová pohotovosť na odstránenie porúch a obnovenie dodávky elektriny, 

 preventívna údržba a kontrola technického stavu zariadenia, 

 manipulácia a zaistenie pracoviska bez dozoru, v prípade plánovaných odstávok alebo 

neočakávaných okolností, 

 termovízne meranie s vypracovaním protokolu a súpisu nedostatkov, ako aj dohodou s 

vlastníkom zariadenia o postupe pri odstránení porúch. 

 energetický audit 

o obsahuje komplexný návrh opatrení súvisiacich s úsporou energií, pomoc so 

zabezpečením financovania navrhnutých opatrení prostredníctvom dotačných 

fondov, 

o cena energetického auditu závisí od dostupnosti údajov, od veľkosti objektu, 

od technického vybavenia a rozsahu. 

 energetický certifikát 

o  sprostredkovanie platenej služby, 

  energetické poradenstvo, 

o  prostredníctvom portálu šetri.sk. 

 služba ElektroWeb (prístupná cez webový portál) 

o zobrazí všetky odberné miesta, 

o sleduje históriu spotreby odberného miesta, 

o aktivuje elektronickú faktúru, 

o zrealizuje platby cez elektronické bankovníctvo, 

o vytvorí prehľad realizovaných platieb, 

 ZSE Klub 
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o  zľavy na spotrebný tovar u vybraných partnerov, 

 ZSE ProfiServis 

o  komplexné služby overených elektrikárov a plynárov. 

1.3. Veľké firmy7 

Individuálna  obsluha prostredníctvom Key Account Managerov a Account Managerov. Cena sa 

na webovej stránke nezverejňuje, každý zákazník dostáva individuálnu ponuku. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 Produkt Živá energia 

o určený pre firemných zákazníkov ZSE, ktorí chcú podporovať environmentálne 

projekty. ZSE Energia deklaruje, že prispieva z každej jednej predanej 

megawatthodiny (MWh) produktu Živá energia do Nadačného fondu Živá energia 

čiastkou 3,30 EUR.  

 EnergoServis, 

 energetický audit, 

 služba ElektroWeb. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 hranicu medzi Key Account Managermi a Account Managermi si stanovuje ZSE Energia interne 
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2.  Stredoslovenská energetika, a.s. 

 

(štandardné cenníky prístupné len na požiadanie zákazníka so záujmom o uzatvorenie zmluvy, 

resp. poskytnuté k platnej zmluve) 

 

2.1. Podnikatelia a samosprávy do 500 MWh/rok 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 E-faktúra (elektronická faktúra), 

 WebSSErvis 

o všetky informácie o odberných miestach a zmluvných údajoch  

o história fakturovanej spotreby elektriny pre jednotlivé odberné miesta a prehľad 

všetkých faktúr v časovom horizonte troch rokov. 

 termovízia, 

 BusineSSEcode 

 realizácia zmien na odbernom mieste cez telefón, 

 energetické poradenstvo, 

 kalibrácia a predaj meradiel, 

 optimalizácia priebehu záťaže 

 na základe analýzy vplyvu prevádzky odberného miesta na záťažovú krivku odborníci navrhnú 

riešenia pre optimalizáciu priebehu záťaže s možným dopadom na cenu elektriny, 

 ak je pre optimalizáciu priebehu záťaže potrebná automatizácia a zásah do výrobných 

procesov, navrhnú a zrealizujú riešenie pre konkrétne podmienky prevádzky, 

 údržba energetických zariadení, 

 zapožičanie náhradných zdrojov elektrickej energie, mobilných motoragregátov – dieselových 

elektrocentrál, 

 zľavy v súvislosti s podporou akumulačného vykurovania, 

 zľavy na tepelné čerpadlá. 
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2.2. Malé podniky so spotrebou do 30 MWh/rok 

Cenníky sú zverejnené na web stránke SSE. 

2.3. Veľké firmy 

 individuálne ponuky prostredníctvom on-line formuláru, 

 dvaja manažéri kľúčových zákazníkov, 

 zásobovacie územie SSE (región obsluhovaný Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.) 

je rozdelené regióny SEVER, JUH, VÝCHOD a ZÁPAD 

 pre každý región je určený jeden regionálny manažér pre biznis zákazníkov a dvaja alebo traja 

manažéri pre biznis zákazníkov podporovaní manažérom starostlivosti o zákazníkov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 E-faktúra (elektronická faktúra), 

 sprostredkovanie nákupu alebo predaja emisných kvót, 

 kalibrácia a predaj meradiel, 

 optimalizácia priebehu záťaže, 

 údržba energetických zariadení, 

 termovízia, 

 diesel agregáty, 

 energetické poradenstvo, 

 WebSSErvis. 
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3. Východoslovenská energetika, a.s. 

 

(štandardné cenníky poskytnuté priamo zákazníkom k platnej zmluve) 

3.1. Firmy a organizácie 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 energetické poradenstvo (letáky, www.ZelenaBuducnost.sk), 

 tepelné čerpadlá 

o zvýhodnené sadzby a produkty na odber elektriny, 

o bezplatná analýza výhodnosti tepelného čerpadla.  

 WEBCENTRUM 

 kontrola nad zálohami, 

 prehľad o spotrebe a platbách, 

 možnosť vybaviť vaše požiadavky bez čakania, 

 e-Faktúra. 

 

3.2. Malé podniky so spotrebou do 30 MWh/rok 

Cenníky sú zverejnené na web stránke VSE. 

 

3.3. Veľkí zákazníci 

 ročný odber elektriny od 0,7 do 15 GWh, 

 energetickí manažéri,  

 rozšírené poradenské služby, 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 energetický audit, 

 meranie kvality elektriny na odbernom mieste, 

 termovízne meranie, 

http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_EnergetickyAudit.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_MeranieKvalityElektrinyNaOM.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_TermovizneMeranie.pdf
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 poradenstvo pri nákupe tepelného čerpadla, 

 servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky elektriny, 

 analýza efektívnosti osvetľovacích sústav, 

 služby v oblasti projektovania, 

 výstavba elektrických staníc, 

 výstavba líniových stavieb. 

 

3.4. Kľúčoví zákazníci 

 ročný odber elektriny nad 15 GWh, 

 Key Account manažéri (KAM). 

Doplnkové zákaznícke služby: 

rovnako ako pre veľkých zákazníkov. 

 

4. ČEZ Slovensko, s.r.o. 

 

4.1. Firmy a organizácie nad 30 MWh 

 možnosť kontaktného formuláru, 

 produktový rad Comfort 

 cena dodávky elektriny pre zákazníka stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti zmluvy 

cenníkom „A“, po uplynutí 12 mesiacov účinnosti Zmluvy sa cena dodávky elektriny stanovuje pre 

zvyšný priebeh zmluvného vzťahu podľa Zmluvy podľa cenníka „B“, pokiaľ sa dodávateľ 

a zákazník nedohodnú inak, 

 produktový rad „R“ 

 Pri použití produktového radu „R“ je cena dodávky elektriny pre zákazníka stanovená cenníkom 

produktového radu „R“ dodávateľa, 

 dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s elektrinou v Slovenskej republike zmeniť 

podmienky produktového radu „R“, a to ustanoveným spôsobom. Túto zmenu podmienok 

produktového radu „R“ sa dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť zákazníkovi. 

http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_PoradenstvoPriNakupeTC.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_ServisNastavenieKJIaKZ.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_AnalyzaEfektivnostiOS.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_SluzbyVOoblastiProjektovanie.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_VystavbaElektrickychStanic.pdf
http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/content/vse.D3000/doc/PL_VystavbaLiniovychStavieb.pdf
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
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 Produktový rad „W“ 

 Pri použití produktového radu „W“ je cena dodávky elektriny pre zákazníka stanovená Cenníkom 

produktového radu „W“ dodávateľa, 

 dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s elektrinou v Slovenskej republike zmeniť 

podmienky produktového radu „W“, a to ustanoveným spôsobom. Túto zmenu podmienok 

produktového radu „W“, sa dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť zákazníkovi, 

 malým podnikom je pre rok 2014 v zmysle príslušných právnych predpisov koncový odberateľ 

elektriny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh za rok 

2012. 

 

4.2. Malé podniky so spotrebou do 30 MWh/rok 

 produktový rad „R“,  

 produktový rad Comfort cenník „A”, 

 produktový rad Comfort Cenník „A2”, 

 produktový rad Comfort Cenník „B”. 

 

4.3. Veľkoodberatelia 

 individuálne produkty,  

 key account manager. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 Xenergie Web View 

 zadanie a upresnenie požadovaného odberového diagramu, 

 zadanie a zmena požadovaných hodnôt distribučných služieb, 

 prezeranie zadaného odberového diagramu v grafickej a tabuľkovej forme, 

 prezeranie viacerých zostáv odberových diagramov, 

 potvrdzovanie informácie o prijatí odberového diagramu elektronickou poštou, 

 časové obmedzovanie možnosti zadávať a upravovať diagram prostredníctvom časových rastrov. 
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5. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 

5.1. Malé podnikanie a organizácie 

 cenník nie je zverejnený, ale je pripravená kalkulačka na prepočet ceny a zľavy voči tradičnému 

dodávateľovi, 

 pri duálnej komodite garancia medziročne nižšiej ceny za dodávku elektriny až do 20 % 

(komoditnú časť ceny). 

 

5.2. Malé podniky so spotrebou do 30 MWh/rok 

cenník je zverejnený. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 Program výhod od SPP 

o zľavy u zmluvných partnerov. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spp.sk/sk/male-podnikanie-a-organizacie/
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Príloha B: Podrobný prehľad vybraných ponúk dodávateľov 

plynu SR 

1. SPP 

 

1.1. Malé podnikanie a organizácie 

 zverejnený základný cenník za dodávku, 

 ponuky: 

o Výhodne Extra - znížená sadzba za odobratý plyn za služby obchodníka o vopred 

stanovenú hodnotu (€/kWh) pri dodržaní dohodnutých podmienok (12/24 mesiacov), 

o SuperVýhodne bez obmedzenia - plyn až do 10% lacnejšie, istotu zníženej ceny za 

dodávku plynu v porovnaní so štandardnými cenníkovými cenami za služby 

obchodníka o vopred dohodnutú hodnotu (€/kWh), nie je viazaný na dohodu o 

zmluvných množstvách (12/24 mesiacov), 

o Fixná cena - garancia výšky ceny za zemný plyn na vopred stanovené obdobie (12-

tich mesiacov). 

o pri duálnej komodite garancia medziročne nižšiej ceny za dodávku elektriny až do 20 

% 

 

1.2. Malé podniky so spotrebou do 100 MWh/rok 

zverejnený cenník. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 Program výhod od SPP 

o zľavy u zmluvných partnerov. 

 Moje SPP 

o prehľad o zmluvných účtoch, odberných miestach, spotrebe, faktúrach v súvislosti s 

odberom zemného plynu, 

http://www.spp.sk/sk/male-podnikanie-a-organizacie/
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o prístup k správe vlastných údajov, ako je nahlásenie spotreby zemného plynu, zmena 

tarify, zaslanie požiadavky alebo reklamácie. Súčasťou portálu je aj 

aktivácia elektronickej faktúry, 

o výhodná ponuka plynových spotrebičov, 

 Plynoúver 

o zvýhodnený účelový spotrebný úver vytvorený na základe spolupráce SPP a UniCredit 

Bank, 

 Pomoc pri pripájaní 

o alianční partneri. 

 

1.3. Veľkoodberatelia 

 Cena za plyn v segmente veľkí zákazníci nie je pevne určená, skladá sa z fixnej a variabilnej 

časti. Sadzba za odobratý je mesačne aktualizovaná na základe vybraných trhových 

parametrov, zatiaľ čo fixná mesačná sadzba je pre každého odberateľa stanovená 

individuálne v závislosti od objednaného množstva a denného maximálneho odberu. 

 Cena za služby obchodníka pre veľkých zákazníkov 

o dvojzložková ( variabilná zložky a fixná zložka), dohaduje sa v zmluve o dodávke plynu 

samostatne pre každé odberné miesto zákazníka, 

o variabilná zložka, t.j. sadzba za odobratý plyn, sa aktualizuje mesačne v nadväznosti 

na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja 

kurzu EUR voči USD. Ako odberateľ si máte možnosť vybrať z dvoch typov vzorcov 

pre výpočet sadzby za odobratý plyn, a to dolárového a eurového, 

o fixná mesačná sadzba je stanovená v pevnej výške v EUR na celé zmluvné obdobie 

 Cena za služby súvisiace s distribúciou 

o trojzložková, zložená z fixnej mesačnej sadzby, sadzby za výkon a sadzby za odobratý 

plyn, 

 Cena za služby súvisiace s prepravou 

o dvojzložková, zložená zo sadzby za výkon a sadzby za odobratý plyn. 
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2. RWE Gas Slovensko, s.r.o. 

 

Štandardné cenníky pre podnikateľov nie sú zverejnené. 

2.1. Firemní zákazníci – maloodber 

 Od roku 2010 aj ponuka plynu zákazníkom s ročnou spotrebou plynu do 633 MWh (cca 60 tis. 

m3). 

 garantovaná úspora až 12% oproti dominantnému dodávateľovi plynu. 

 cenníky zverejnené na stránke rwegas.sk,  

o Biznis bez viazanosti s výhodnými cenami za plyn, 

o Profit s výrazným znížením ceny na obdobie 12 alebo 24 mesiacov, 

o Informácie o výške zliav telefonicky na Biznis linke 0850 123 999. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

aplikovateľné služby ako pri elektrine od VSE. 

 

2.2. Malé podniky so spotrebou do 100 MWh/rok 

Cenníky sú zverejnené na web stránke VSE. 

 

2.3. Firemní zákazníci – veľkoodber 

 priebežné meranie so spotrebou plynu viac ako 633 MWh/rok (cca 60 tis. m3), 

 individuálna cenová ponuka, 

 produkty 

o VARIO – cena podľa vzorca ovplyvneného cenami ľahkého a ťažkého vykurovacieho 

oleja a kurzom eura voči doláru, 

o FIX - zmluvná garantovaná cena pre dohodnuté obdobie, podmienkou uzavretie 

zmluvy s produktom VARIO, 

http://www.rwegas.sk/wps/portal/rwegas/domov/zakaznici/firemni-zakaznici-velkoodber/individualna-cenova-ponuka/%21ut/p/b1/04_SjzQ3tjQxNbY0N9SP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4t39DZ0tnQwdDfy93QwNPJ0C3Ez9XRyNnT2NgAoigQoMcABHA3z6vQ1NoPrxKMCnP8yYgH6gAnzudzfDrx-kgID_w_WjwErwhQBeP7iZEVAACgNCoeDnkZ-bqp8blePm5mbpmRmQrggAlf7ROg%21%21/dl4/d5/L0lDU0lKQ2dwUkEhIS9JRFJBQUlqSVFJS21waW8hLzRKQ2lETVFwTWhURFVJZyEvWjdfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDUTEvWjZfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDQTcvY28vaW5kZXguanNw/
http://www.rwegas.sk/wps/portal/rwegas/domov/zakaznici/firemni-zakaznici-velkoodber/produkty/%21ut/p/b1/hZBNC8IwDEB_kaRdt44eu0lnGVhP6nKRHmQU9nERf7-teDXJLfAeJA8QplaZulGmlXAH3OI7zfGV9i0uZUf9GILsTSetCKOTwncX14SjVb2uMjBlQPwZKyh_lPXPJwDKvyrGzwB1_6BpvwCU7yvGzwDT7wb4RaiCZAOnGaA05Coi9-b5tK9PWHFxeYxP_vABGgClAA%21%21/dl4/d5/L0lDU0lKQ2dwUkEhIS9JRFJBQUlqSVFJS21waW8hLzRKQ2lETVFwTWhURFVJZyEvWjdfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjcvWjZfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjIvY28vaW5kZXguanNw/
http://www.rwegas.sk/wps/portal/rwegas/domov/zakaznici/firemni-zakaznici-velkoodber/produkty/%21ut/p/b1/hZBNC8IwDEB_kaRdt44eu0lnGVhP6nKRHmQU9nERf7-teDXJLfAeJA8QplaZulGmlXAH3OI7zfGV9i0uZUf9GILsTSetCKOTwncX14SjVb2uMjBlQPwZKyh_lPXPJwDKvyrGzwB1_6BpvwCU7yvGzwDT7wb4RaiCZAOnGaA05Coi9-b5tK9PWHFxeYxP_vABGgClAA%21%21/dl4/d5/L0lDU0lKQ2dwUkEhIS9JRFJBQUlqSVFJS21waW8hLzRKQ2lETVFwTWhURFVJZyEvWjdfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjcvWjZfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjIvY28vbXVsdGlBMTAuanNw/
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o INDEX - jednoduchší cenový vzorec a priama väzba ceny zemného plynu na vývoj 

ceny ropy na komoditných burzách. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

aplikovateľné služby ako pri elektrine od VSE. 

 

3. ČEZ Slovensko 

 

3.1. Firmy s ročným odberom nad 100 MWh 

 možnosť kontaktného formuláru, 

 cenník podľa typu a veľkosti spotreby 2013. 

 

3.2. Firmy s ročným odberom do 100 MWh  

 možnosť kontaktného formuláru, 

 cenník podľa typu a veľkosti spotreby 2013. 

 

4. ZSE Energia 

 

4.1. Malé firmy a inštitúcie s ročnou spotrebou do 633 MWh 

 Cenníky sú verejne dostupné na stránke zse.sk. 

 PlynVýhoda  

o produkt pre firmy, ktoré očakávajú rovnakú cenu za dodávku plynu počas 

kalendárneho roka. Cenník pre dodávku plynu je v porovnaní s cenníkom 

dominantného dodávateľa o 2 % nižší (neplatí pre regulované firmy tzv. malé 

http://www.rwegas.sk/wps/portal/rwegas/domov/zakaznici/firemni-zakaznici-velkoodber/produkty/%21ut/p/b1/hZBNC8IwDEB_kaRdt44eu0lnGVhP6nKRHmQU9nERf7-teDXJLfAeJA8QplaZulGmlXAH3OI7zfGV9i0uZUf9GILsTSetCKOTwncX14SjVb2uMjBlQPwZKyh_lPXPJwDKvyrGzwB1_6BpvwCU7yvGzwDT7wb4RaiCZAOnGaA05Coi9-b5tK9PWHFxeYxP_vABGgClAA%21%21/dl4/d5/L0lDU0lKQ2dwUkEhIS9JRFJBQUlqSVFJS21waW8hLzRKQ2lETVFwTWhURFVJZyEvWjdfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjcvWjZfR08xQzlCMUEwT0tGMTBJQlBGNU9EQTNDNjIvY28vbXVsdGlCMTAuanNw/
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/domov/zakaznici/firmy-a-organizacie/%21ut/p/b1/hc_LDoIwEAXQb-ELphUodglCAR88FBC6IUSNYngYQjTh60XjSgJ0N8m5M73AIZFFSqiCqQwx8Cp75teszesqKz4zJ6np4hXVsIpMPWLIjg77UNM1LFHSg6QHaOSp6C_PwgWyNc-xgqUjmiH-5SfA1H0sDvIDMPP_I_AvmWowtcNVyAAMO8y1cKy6vEDSM2WUeQgCiJGUHu6ocbGU7jqjXTdnfbvJFb8TozBSfTUzTo-XLwhQ8oIxauferRbeqpxNkw%21%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0dPMUM5QjFBMEdEVkYwSVZTUlVCREIxNDEz/
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podniky). Čím vyššiu viazanosť si vyberiete, tým vyššiu dodatočnú zľavu vám 

poskytneme. Zľavy môžete čerpať rovnomerne alebo zrýchlene. 

o Variant Štandard - ak chcete čerpať zľavy rovnomerne 

o Variant Progres - ak chcete využiť vyššiu zľavu v jednotlivých rokoch progresívne 

o Pri 2-ročnej viazanosti si uplatníte kumulovanú zľavu za oba roky hneď v prvom roku. 

V ďalšom roku čerpáte benefit zníženého cenníka. Pri 3-ročnej viazanosti sa vám 

kumulovaná zľava za celé tri roky rovnomerne rozloží na prvé dva roky viazanosti. 

 Prehľad ročných dodatočných zliav na dodávku plynu pri jednotlivých sadzbách v rámci programu 

PlynVýhoda podľa dĺžky viazanosti uvádza nasledovná tabuľka: 

Percentuálne zľavy za rok (p. a.) 

Sadzby PlynVýhoda 

(12 mesiacov) 

PlynVýhoda 

(24 mesiacov) 

PlynVýhoda 

(36 mesiacov) 

M1 (FirmaMiniPlyn) 7,5 % 8,5 % 9,5 % 

M2 (FirmaMediumPlyn) 8,0 % 9,0 % 10,0 % 

M3 (FirmaMaxiPlyn) 9,0 % 10,0 % 11,0 % 

M4 (FirmaKompletPlyn) 10,0 % 11,0 % 12,0 % 

Tabuľka 4, zdroj: http://www.zse.sk/sk/Male-firmy/Vyhodny-plyn/Produkty-a-cenniky 

 

 PlynKomfort 

o fixná cena stanovená podľa najvyššej a najvýhodnejšej tarify a platí na všetky 

odberné miesta, 

o kontrakt na 12 alebo 24 mesiacov. 

 PlynIndividual  

o dohodnutá cena platí počas celého obdobia kontraktu. 

o  

4.2. Malé podniky so spotrebou do 100 MWh/rok 

Odoberajú plyn od dodávateľa za regulované ceny schválené regulačným úradom. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 Revízie plynových zariadení 

http://www.zse.sk/sk/Male-firmy/Vyhodny-plyn/Produkty-a-cenniky
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 Cenu revízie plynových zariadení poskytuje partner ZSE so zľavou 30 % oproti bežnej cene. Cena 

práce revízneho technika je po zľave 63 EUR/hod,  

 Ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine. 

4.3. Veľkí zákazníci s ročnou spotrebou nad 633 MWh 

Individuálna obsluha pre zákazníkov s ročnou spotrebou plynu nad 633 MWh  (60 000 m3) na 

všetkých odberných miestach prostredníctvom Key Account Managerov a Account Managerov. 

Zákazník má možnosť vyplniť online kontaktný formulár. 

Produktové rady 

 FirmaFlexiPlyn 

 FirmaFixPlyn 

Doplnkové zákaznícke služby: 

Ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine. 

 

5. SSE 

 

5.1. Malé firmy a inštitúcie s ročnou spotrebou do 633 MWh 

 Kampaň 

o „Ušetriť 8 až 15 % za dodávku plynu je relatívne dosť“ pre maloodber, 

o palivová karta ako bonus pri prestupe. 

 Cenníky sú verejne dostupné na stránke sse.sk. 

 viazanosť 12 / 24 / 36 mesiacov zohľadnená v zľave. 

 

5.2. Malé podniky so spotrebou do 100 MWh/rok 

Odoberajú plyn od dodávateľa za regulované ceny schválené regulačným úradom. 

 

http://www.zse.sk/sk/Velke-firmy/Individualna-obsluha/Osobitny-pristup
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Doplnkové zákaznícke služby: 

Ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine. 

5.3. Veľkí zákazníci s ročnou spotrebou nad 633 MWh 

 individuálne riešenie, 

 dvaja manažéri kľúčových zákazníkov, 

 zásobovacie územie SSE (región obsluhovaný Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.) je 

rozdelené regióny SEVER, JUH, VÝCHOD a ZÁPAD 

 pre každý región je určený jeden regionálny manažér pre biznis zákazníkov a dvaja alebo traja 

manažéri pre biznis zákazníkov podporovaní manažérom starostlivosti o zákazníkov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

Ďalšie aplikovateľné služby ako pre elektrine. 
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Príloha C: Podrobný prehľad vybraných ponúk dodávateľov 

elektriny ČR 

1. ČEZ Prodej 

 

1.1. Podnikatelia a firmy 

 cenník zverejnený na webe, 

 kalkulačka na porovnanie s konkurenciou, 

 on-line / telefonická objednávka, 

 produktové rady: 

o ČEZ FIX  

 5 % lacnejšia silová elektrina oproti základnému produktovému radu COMFORT, 

 cena silovej elektriny sa nezvýši až do konca roku 2015, 

o eTarif FIX 

 najvýhodnejšia produktová rada s on-line komunikáciou, 

 po celú dobu trvania zmluvy zafixovaná zvýhodnená cena elektriny, 

 poplatky len 10 Kč mesačne a služba ČEZ ASISTENT zadarmo, 

o Comfort  

 základný produktový rad s kompletným klientským servisom, 

 rada s výberom najvýhodnejšej distribučnej sadzby a hodnoty 

hlavného ističa, 

 kontakt elektronicky, osobne, telefonicky zadarmo. 

1.2. Veľkoodberatelia 

sada produktov pre individuálne ocenenie v závislosti od diagramu a ceny na burze. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 program ČEZ Business Club so zľavami od zmluvných partnerov, 

 informačné služby. 

http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/elektrina/cez-fix.html
http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/elektrina/etarif-fix.html
http://www.cez.cz/firmy/cs/sluzby/cez-asistent.html
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2. E. ON Energie 

2.1. Podnikatelia 

 cenník zverejnený na webe, 

 kalkulačka na výpočet zálohy, 

 on-line / telefonická objednávka, 

 produktová ponuka Fix2015 

o úspora oproti dominantnému dodávateľovi  v danom regióne 20 %, so službou služby 

E.ON Servis+ až 25% 

 produktové rady 

o StandardPower 

o PowerTrend  

 cena dodávky elektriny je určená výškou veľkoobchodných/trhových cien 

elektriny, 

 pevná cena vždy na najbližších 12 mesiacov, 

o Jistota elektřina 

 nejvýhodnejší produkt dodávky elektriny z aktuálnej ponuky E.ON,  

 cenová stabilita - pevná cena vždy na jeden kalendárny rok, 

o EkoStandardPower 

 rad ekologických produktov na dodávku elektrickej energie pre zákazníkov, 

ktorí sa chcú aktivne podieľať na ochrane životného prostredia, 

 elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 E.ON Servis+ 

o poskytnutie právneho servisu,  

o pomoc pri živelných pohromách,  

o pri odstraňovaní porúch a technických havárií v prevádzke. 

 EkoBonus 

o zákaznícky program zliav a výhod, 
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o časopis o úsporách energií v domácnosti, novinkách o e-mobilite, ekológii 

a obnoviteľných zdrojoch energie… 

 E.ON Energie24 

o on-line služba, 

 elektronická faktúra. 

 

2.2. Samospráva 

 okrem štandardnej ponuky aj špeciálny produkt Obec36 

o fixná cena na tri roky, 

o platí aj pre príspevkové organizácie. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 elektrotechnické služby, 

 verejné osvetlenie, 

 Teplo pro obce 

 rekonštrukcia kotolňe, 

 rozšírenie redakčného systému  vismo® o modul  „Odběr novinek“, 

 časopis komunal.info, 

 odborné semináre. 

 

2.3. Veľkoodberatelia 

 produkty s cenníkovou cenou 

o vhodné hlavne pre zákazníkov s malou alebo premenlivou spotrebou elektriny alebo 

pre vlastnú spotrebu elektriny FVE,  

o cenník platný vždy pre vopred dané obdobie, 

 produkty s fixnou cenou  

o zabezpečenie celého požadovaného množstva elektriny jedným nákupom,  
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o pevná cena za dodávku elektriny po celé zmluvné obdobie (aj VT a NT),  

 produkty postupného nákupu elektriny po častiach  

o zákazník sám eliminuje riziko nákupu celkového množstva elektriny v nevhodnej 

dobe, 

 produkty postupného nákupu elektriny s dokupovaním zbytkového diagramu na spotovom 

trhu 

o výhodou je, že spotová cena je verejne dostupná na internetových stránkach 

Operátora trhu s elektrinou a zákazník môže mať o jej výške neustále prehľad, 

 ak žiadny z produktov zákazníkovi nevyhovuje, dá sa spoločne navrhnúť a vytvoriť 

individuálne riešenie 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 elektrotechnické služby, 

 prevádzkovanie energetických zariadení, 

 centrálny servisný dispečing 

o preberá prevádzku z hľadiska toku energií, 

o kompletný diaľkový monitoring a riadenie vetrania, kúrenia, chladenia, osvetlenia 

atď., 

o návrhy a realizácia opatrení na zníženie  spotreby energií, 

 úsporné osvetľovacie systémy 

o návrh a realizácia výmeny starého osvetlenia za nové, 

o nový osvetľovací systém prináša kvalitnejšie a intenzívnejšie osvetlenie v spolu s 

garanciou úspor v spotrebe a nákladoch na prevádzku. 

 

3. Pražská energetika 

 

3.1. Podnikatelia 

 len kalkulačka na výpočet vhodnej sadzby, 

 uzatvorenie zmluvy on-line /osobne / poštou. 
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 Doplnkové zákaznícke služby: 

 úspory energie - poradenstvo, 

 Centrum energetického poradenství PRE s predajňou ponúkajúcou produkty za výhodné ceny, 

 kalkulačky na úspory energie, 

 zákaznícke e - centrum PRE 

 elektronická faktúra, 

 e-platby, 

 samoodpočet. 

 

3.2. Veľkoodberatelia 

produkty 

 Energie  

o široká ponuka produktov pokrývajúca typy ponúk na trhu pre veľkoodber, 

 Servis 

o energetický audit, 

o analýza diagramu spotreby, 

o zabezpečenie náhradného zdroja, 

o optimalizácia osvetlenia, 

o údržba trafostanice, 

o optimalizácia spotreby, 

o termovízia, 

o výber vhodnej napäťovej hladiny pre pripojenie, 

o odstránenie zbytočných nákladov s jalovou elektrinou, 

o minimalizácia platieb za straty, 

o partnerský program pri inštalácii nových zariadení, 

o poradenstvo v oblasti energetickej legislatívy a dotácií, 

 Info 

o Info Portál PRE 

 interaktívny prístup k všetkým informáciám o odbere, 
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o Info www100 

 aktívna práca s dátami o odberových diagramoch, 

o Info Fakturace 

 optimalizácia fakturácie podľa potrieb zákazníka. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 zahrnuté v produktovej ponuke ako osobitné produkty, 

 zákaznícke e - centrum PRE. 

 

4. Pražská plynárenská 

 

4.1. Maloodberateľ – podnikateľ (MOP) 

 pripojený na NN, 

 cenníky na webe, 

produkty 

 PP 24h / Aku / Kombi / Direkt / Light C, 

 zľava 4 % pri zazmluvnení na 1 rok. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 zľava na CNG, 

 dotácia - program Čistá energie Praha 2013, 

 Darujte energii - darovanie úhrady za elektrinu, 

 cashback – výber hotovosti pri platbe kartou za elektrinu, 

 zákaznícka karta 

o zákaznícky program zliav a výhod, 

 Poradenské služby Pražské plynárenské, a.s. 
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5. RWE Energie 

 

5.1. Podnikatelia  a malé firmy 

cenníky zverejnené na webe, 

produktové rady 

 RWE Optimal 

o v prvom období trvania zmluvy nižšia cena silovej elektriny v porovnaní s ponukou 

tradičných regionálnych dodávateľov, 

o pre roky 2015 a 2016 garancia ďalšieho klesania cien, 

 RWE Garance 24 

o pevná cena silovej elektriny na dva roky dopredu, 

o vychádza z aktuálnych cien komodity na trhu, 

 RWE Start 

o 10 % nižšia cena silovej elektriny v rámci bežnej tarify a o 5 % nižšia u ostatných taríf 

(s výnimkou taríf D55d a D56d), ako je ponuka tradičných regionálnych dodávateľov, 

o pevná ročná cena elektriny, 

o široký výber produktov, 

 RWE Standard 

o nižšia cena silovej elektriny v porovnaní s ponukou tradičných regionálnych 

dodávateľov, 

o široký výber produktov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 ku každej novouzatvorenej zmluve RWE Optimal časovo obmedzená ponuka - zadarmo 

dobíjací kupón RWE Mobil v hodnotě 100 Kč, 

o tarifné poradenstvo, 

o RWE ONLINE SERVIS, 

o elektronická faktúra, 

o zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre zákazníkov 

RWE. 

http://www.rwe.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/
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5.2. Stredné a veľké firmy 

 celkový ročný objem nad 200 MWh, 

 ceny prostredníctvom manažéra predaja, 

produktové rady 

 Flexi 

o vhodný pre menších odberateľov s ťažko predikovateľnou spotrebou, 

o zákazník si dohaduje len orientačné hodnoty spotreby, za ich nedodržanie nie je 

penalizovaný, 

o garantovaná pevná cena počas celej doby dodávky, 

 Tolerance Plus 

o určený odberateľom, ktorí svoju spotrebu dokážu aspoň čiastočne riadiť a predikovať  

o zákazník si dohaduje štvrťročné alebo ročné množstvo odberu elektriny spolu s 

tolerančným pásmom, 

o garantovaná pevná cena počas celej doby dodávky, 

 Tolerance 

o vhodný pre veľkých odberateľov, schopných predikovať a aktíivne riadiť svoj odber, 

a tak dosiahnuť najnižšiu cenu za MWh, 

o zákazník si dohaduje mesačné množstvo odberu elektriny spolu s tolerančným 

pásmom, 

o garantovaná pevná cena počas celej doby dodávky, 

o zákazník má možnosť dokúpiť alebo odpredať za aktuálnu trhovú cenu elektrinu 

v jednotlivých mesiacoch pri predpokladanej výraznej odchýlke od dohodnutých 

hodnôt, 

 Postupný nákup 

o produkt určený k zníženiu rizika zlého načasovania nákupu elektriny a 

nepredvídateľného vývoja trhových cien, 

o zákazník pokrýva svoj odberový diagram niekoľkými po sebe nasledujúcimi nákupmi 

(tzv. tranžami), 

o zákazník si dohaduje počet tranží a ich minimálny objem, 

o cena každej tranže je stanovená na základe zmluvne dohodnutého vzorca s väzbou 

na energetickú burzu, 

o výsledná cena je stanovená ako vážený priemer cien jednotlivých tranží 
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o pre vyhodnocovanie odberu v čase dodávky si zákazník volí niektorý 

z vyššie uvedených produktov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 RWE ONLINE SERVIS, 

 elektronická faktúra, 

 zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre zákazníkov RWE. 
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Príloha D: Podrobný prehľad vybraných ponúk dodávateľov 

plynu ČR 

 

1. RWE Energie 

 

1.1. Podnikatelia  a malé firmy 

cenníky zverejnené na webe, 

produktové rady 

 RWE plyn Termo 50/33 

o zľava až 50 % za plyn, keď mrzne viac než obvykle,  

o zľava  50 % (resp. 33 %) z ceny za odobraný plyn za každý deň obdobia 1. 12. - 31. 3., 

keď teplota klesne minimálne o 3 °C (resp. o 1 °C) pod dlhodobý teplotný priemer 

v kraji 

o istota nezvýšenia ceny plynu na 24 mesiacov, 

o ku každému novému dodatku časovo obmedzená ponuka - zadarmo dobíjací kupón 

RWE Mobil v hodnote 100 Kč, 

 RWE plyn Optimal 

o dvakrát znížená cena oproti produktovému radu RWE plyn Standard 

o v prvom roku účinnosti zmluvy nižšia cena, v druhom roku garancia ďalšieho poklesu 

ceny, 

o ku každému novému dodatku časovo obmedzená ponuka - zadarmo dobíjací kupón 

RWE Mobil v hodnote 100 Kč, 

 RWE plyn Tip 23/12 

o v čase uzatvorenia zmluvy výhodnejšia cena ako v produkte Standard, 

o pevná cena elektriny na 23/12 mesiacov, 

 RWE plyn Profit 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o nový cenník každý mesiac platný na 25 mesiacov, 

http://www.rwe.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/
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 RWE plyn Profit 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o nový cenník každý mesiac platný na 25 mesiacov, 

 RWE plyn Standard 

o základná ponuka, 

o zmluva na dobu neurčitú, 

 RWE plyn Extra+ 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o jednorazový bonus za uzatvorenie zmluvy podľa výšky spotreby, 

 RWE plyn Plus 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o bonus pre opätovne získaných zákazníkov podľa výšky spotreby, 

 RWE plyn Benefit 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o bonus pre nových zákazníkov podľa výšky spotreby, 

 RWE plyn Ideal 

o možno získať len na základe ponuky obchodníka RWE, 

o bonus pre znovu pripojených zákazníkov podľa výšky spotreby, 

 RWE plyn Tip 23+ 

o určený súčasným zákazníkom, 

o jednorazový bonus až 3 250 Kč podľa výšky spotreby. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 RWE ONLINE SERVIS, 

 zákaznícky program RWE PREMIUM, 

 elektronická faktúra, 

 zľava pre držiteľov preukazu ZŤP, 

 zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre zákazníkov RWE, 

 CNG. 
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1.2. Stredné a veľké firmy 

ceny prostredníctvom manažéra predaja, 

produktové rady 

 Postupný nákup 

o pre zákazníkov s minimálnym ročným odberom zemného plynu 4,2 GWh, ktorým sa 

ťažko odhaduje budúca spotreba, 

o zmluva s toleranciou alebo vyhodnocovanie odchýlok deň vopred,  

o produkt sa môže kombinovať aj s inými produktmi, napr. fixnou cenou, 

o výhodou je rozloženie nákupu do viacerých tranží a ľahšie predikovateľná spotreba, 

o súčasťou produktu je unikátne zabezpečené internetové rozhranie - tzv. WEB portál 

RWE, kde sa dá realizovať nákup tranží podľa aktuálnych potrieb, 

 Jednosložková cena 

o pre zákazníkov segmentu Business s minimálnym ročným odberom zemného plynu 

0,63 GWh, 

o hlavným benefitom je fixácia ceny obsahujúcej komoditu, prepravu a flexibilitu 

po dobu jedného roku, a ďalej ľubovoľnú voľbu mesačných flexibilít,  

o Jednosložková cena má charakter fixnej ceny s rôznou flexibilitou s ročnou 

platnosťou, 

 Jednosložková cena navržená zákazníkem 

o pre zákazníkov s minimálnym ročným odberom zemného plynu 630 MWh, 

o zákazníkovi si navrhuje cenu zemného plynu podľa svojich nákladových možností 

a kalkulácií.  

o zákazník si stanoví fixnú cenu obsahujúcu komoditu, prepravu a flexibilitu (dopytovú 

cenu) a určí obdobie jej platnosti,  

o obchodník každý deň preceňuje požadované dodávky zemného plynu (stanovuje 

ponukovú cenu) a ak sa zhoduje s dopytovou cenou, obchodník akceptuje cenu 

navrhnutú zákazníkom, 

 Fixní cena s flexibilitou 

o pre zákazníkov so zmluvou o združených službách dodávky zemného plynu pre fixnú 

cenu s flexibilitou, 

o s minimálnym ročným odberom zemného plynu vyšším ako 0,63 GWh (na celý 

kalendárny rok, tzn. aj v prípade, že produkt fixní cena s flexibilitou je uzatvorený v 

http://www.rwe.cz/cs/voso-zp-webportal-postupnynakup/
http://www.rwe.cz/cs/voso-zp-webportal-postupnynakup/
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polovici kalendárneho roku, súčet dohodnutého množstva musí byť vyšší než 0,63 

GWh), 

o fixní cena s flexibilitou musí byť dohodnutá na 100 % zmluvného objemu, 

o pre množstvo ZP s fixnou cenou sú povinným parametrom zmluvy flexibility na 

mesačnej a ročnej báze, ktoré sú však ľubovoľne nastaviteľné v určitom rozmedzí, 

o produkt je vlastne inováciou produktu Fixní cena, ale zákazník si môže zvoliť rôzne 

mesačné alebo ročné flexibility, 

 Cenový vzorec 

o pre výpočet ceny komodity slúží cenový vzorec zložený z niekoľkých parametrov, 

ktoré sú ovplyvnené hodnotami cenového vývoja ropných produktov a čierneho uhlia 

vrátane vývoja kurzu českej koruny k euru,  

 Prodej v cizí měně 

o možnosť platby faktúr za zemný plyn v mene EUR, príp. USD,  

o výhodou je zníženie transakčných nákladov na strane zákazníka, 

 Indexovaná cena - ropa Brent 

o jednoduchší cenový vzorec, ľahšia administrácia kontraktu na ZP a priama väzba ceny 

zemného plynu na vývoj ceny ropy na komoditných burzách, 

 Přerušitelná dodávka zemního plynu 

o produkt určený pre zákazníkov s technickým zázemím, umožňujúcim reguláciu 

spotreby zemného plynu v čase i množstve.  

Doplnkové zákaznícke služby: 

 RWE ONLINE SERVIS, 

 zákaznícky program RWE PREMIUM, 

 energetické štúdie a audit, 

 energetický controlling, 

 elektronická faktúra, 

 zľava pre držiteľov preukazu ZŤP, 

 zľava 25 % na zabezpečenie preukazu energetickej náročnosti budov pre zákazníkov RWE, 

 CNG. 

 



                                                                                                              93 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

2. Pražská plynárenská 

 

2.1. Maloodber 

 ročný odber do 630 MWh, 

 na webe cenníky a kalkulačka pre odporúčanie sadzby s ponukou zliav, 

 zľava pre seniorov a držiteľov preukazu ZŤP, 

 zľava pre rodiny s malými deťmi, 

 6,5 % pri odbere na dva roky, 

 11 % pri odbere na tri roky, 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 zľava na CNG, 

 dotácia - program Čistá energie Praha 2013, 

 oprava plynového spotrebiča zdarma, 

 Darujte energii - darovanie úhrady za zemný plyn, 

 cashback – výber hotovosti pri platbe kartou za zemný plyn, 

 výmena vykurovacieho telesa GAMAT, 

 detektory úniku zemného plynu, 

 zákaznícka karta 

o zákaznícky program zliav a výhod, 

 mobilná obchodná kancelária, 

 spolupráca s Českou poštou, s.p. 

 Poradenské služby Pražské plynárenské, a.s. 

 

2.2. Stredný odber a Veľkoodber 

 stredný odber dosahuje aspoň 630 MWh a nepresahuje 4 200 MWh, 

 veľkoodber presahuje 4 200 MWh, 

 kontakty na predajcov na webe, 



                                                                                                              94 
 

 
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

web www.energyanalytics.sk   e-mail info@energyanalytics.sk   IČO 46 990 470   DIČ 202 369 3507 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B. 

 

 platia pre nich aj produkty a ponuka ako pre maloodber. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

všetky aplikovateľné služby ako pre maloodber. 

 

3. E. ON Energie 

 

3.1. Podnikatelia 

 cenník zverejnený na webe, 

 kalkulačka na výpočet zálohy, 

 on-line (s bonusom 1 000 Kč) / telefonická objednávka, 

 produktová ponuka Produkt Fix2015 

o fixácia ceny do konca roka 2015, 

o úspora oproti dominantnému dodávateľovi  v danom regióne, 

produktové rady 

 Standard plyn 

o pre maloodberateľov s ročnou spotrebou do 630 MWh,  

o výhodnejšia cena oproti tradičnému dodávateľovi, 

 Trend plyn 

o až o 2 % nižšia cena za dodávku zemného plynu oproti štandardnému produktu,  

o fixná cena na 9 až 12 mesiacov. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 CNG – stlačený zemní plyn, 

 EkoBonus 

o zákaznícky program zliav a výhod, 

o časopis o úsporách energií v domácnosti, novinkách o e-mobilite, ekológii 

a obnoviteľných zdrojoch energie… 
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 E.ON Energie24 

o on-line služba, 

 elektronická faktúra. 

 

3.2. Samospráva 

Produktové rady 

 Standard plyn 

o pre maloodberateľov s ročnou spotrebou do 630 MWh,  

o výhodnejšia cena oproti tradičnému dodávateľovi. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 plynárenské služby, 

 verejné osvetlenie, 

 Teplo pro obce 

o rekonštrukcia kotolňe, 

 rozšírenie redakčného systému  vismo® o modul  „Odběr novinek“, 

 časopis komunal.info, 

 odborné semináre. 

 

3.3. Veľkoodberatelia 

 produkty s cenníkovou cenou 

o vhodné hlavne pre zákazníkov s malou spotrebou elektriny,  

o cenník platný vždy pre vopred dané obdobie, 

 produkty s fixnou cenou  

o zabezpečenie celého požadovaného množstva plynu jedným nákupom,  

o pevná jednozložková cena po celé zmluvné obdobie,  

 produkty postupného nákupu zemného plynu po častiach  
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o zákazník sám eliminuje riziko nákupu celkového množstva elektriny v nevhodnej 

dobe, 

o produkty sa dajú kombinovať s čiastočným nákupom zemného plynu podľa cenového 

vzorca, 

 produkty založené na nákupe plynu podľa cenového vzorca 

o vzorec spravuje buď zákazník alebo dodávateľ 

o cena nie je daná vopred, známy je len vzorec na jej výpočet a jej výška závisí na 

aktuálnej cene komodít, ktoré vstupujú do vzorca, 

 ak žiadny z produktov zákazníkovi nevyhovuje, dá sa spoločne navrhnúť a vytvoriť 

individuálne riešenie. 

Doplnkové zákaznícke služby: 

 plynárenské služby, 

 prevádzkovanie plynárenských zariadení, 

 centrálny servisný dispečing 

o preberá prevádzku z hľadiska toku energií, 

o kompletný diaľkový monitoring a riadenie vetrania, kúrenia, chladenia, osvetlenia 

atď., 

o návrhy a realizácia opatrení na zníženie  spotreby energií, 

 úsporné osvetľovacie systémy 

o návrh a realizácia výmeny starého osvetlenia za nové, 

o nový osvetľovací systém prináša kvalitnejšie a intenzívnejšie osvetlenie v spolu s 

garanciou úspor v spotrebe a nákladoch na prevádzku. 
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4. ČEZ Prodej 

 

4.1. Podnikatelia a firmy 

 cenník zverejnený na webe, 

 kalkulačka na porovnanie s konkurenciou, 

 on-line / telefonická objednávka, 

produktové rady 

 eTarif Plyn Plus  

o ušetríť môžete až 10 % z ceny plynu, 

o rovnaká miera úspory zaručená po celú dobu trvania zmluvy, 

o prehľad o spotrebe, vyúčtovaní a všetkých platbách v ČEZ ON-LINE, 

 PLYN FIX 24 

o pevná cena na 24 mesiacov, 

o zadarmo doplnková služba ČEZ ASISTENT, 

o prehľad o spotrebe, vyúčtovaní a všetkých platbách v ČEZ ON-LINE, 

 Comfort  

o vždy lacnejší ako dominantný dodávateľ, 

o prvý rok garancia úspory 5 % z ročnej ceny plynu, 

o kontakt elektronicky, osobne, telefonicky zadarmo, 

 Praktik  

o nulová stála mesačná platba za dodávku plynu, 

o platíte len za plyn, ktorý skutočne spotrebujete. 

 

4.2. Veľkoodberatelia 

produktové rady 

 Ceník ZP 

o 630 MWh až 4 200 MWh, 

http://www.cez.cz/edee/content/pubutf/paf/cs/plyn/etarif-plyn-plus.html
http://www.cez.cz/cs/sluzby/cez-asistent.html
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o vhodný predovšetkým pre zákazníkov, ktorí nechcú byť vystavení nepretržitým zmenám 

cien ropných produktov a uhlia vo svete a nepredvídateľnému vývoju kurzu českej koruny 

voči americkému doláru, 

o garantovaná zmluvná cena po celú dobu platnosti zmluvy, 

o krytie rizík pri nákupe zemného plynu,  

o jednoduchosť a transparentnosť výpočtu nákladov na zemný plyn, 

 Fixní cena 

o odber aspoň 4 200 MWh, 

o vhodný predovšetkým pre zákazníkov, ktorí nechcú byť vystavení nepretržitým zmenám 

cien ropných produktov a uhlia vo svete a nepredvídateľnému vývoju kurzu českej koruny 

voči americkému doláru, 

o garantovaná zmluvná cena po celú dobu platnosti zmluvy, 

o krytie rizík pri nákupe zemného plynu,  

o jednoduchosť a transparentnosť výpočtu nákladov na zemný plyn, 

 Vzorec  

o odber aspoň 4 200 MWh, 

o vhodný predovšetkým pre zákazníkov, ktorí chcú zemný plyn za cenu, ktorá sa odvíja od 

aktuálnych cien vybraných komodít na svetových trhoch a od vývoja kurzu českej koruny 

voči americkému doláru, 

o cena produktu zodpovedá aktuálnej situácii na energetickom trhu, 

o individuálny prístup pri uzatvárání cenového vzorca, 

o transparentnosť výpočtu nákladov na zemný plyn, 

 Vzorec a Fix   

o odber aspoň 4 200 MWh, 

o vhodný predovšetkým pre zákazníkov, ktorí chcú skombinovať výhody dodávky za fixnú 

cenu a cenového vzorca, 

o na dohodnutý objem zmluvne garantovaná cena, a teda jednoduchý výpočet nákladov za 

trvale odoberané množstvo zemného plynu, 

o individuálny prístup pri uzatváraní cenového vzorca, 

o aktuálne (svetové) ceny plynu na nadstavbové množstvo, 

o transparentnosť výpočtu nákladov na zemný plyn. 

 zabezpečenie komodity. 

 

http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/fixni-cena/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
http://business.cez.cz/cs/produkty/plyn/dodavka/vzorec/
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Doplnkové zákaznícke služby: 

 ČEZ ON-LINE, 

 elektronická fakturácia, 

 SMS a e-mail info  

o záverečné ceny vybraných burzových produktov z PXE (elektrina) resp. EEX (plyn), 

 program ČEZ Business Club so zľavami od zmluvných partnerov, 

 informačné služby. 

 

 

 

http://business.cez.cz/cs/produkty/doplnkove-sluzby-a-produkty/sms-a-email-info/

