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Vážení partneri a potenciálni partneri,
i napriek pracovným povinnostiam sa nám aj v tomto roku podarilo s kolegami pripraviť správu,
ktorá stručne hodnotí vývoj základných ukazovateľov na energetickom trhu v SR za rok 2013.
Materiál, ktorý držíte v rukách, pripravil tím štyroch autorov. Z nich externou prispievateľkou je
Lenka Ferenčáková, ktorá sa v máji 2014 stala šéfredaktorkou partnerského portálu energia.sk.
V období 2013 – 2014 sa rozšíril aj kolektív energy analytics, s.r.o. – ako partner do firmy vstúpil
v novembri 2013 Miroslav Meluš. Neskôr, v máji 2014, začala naša spoločnosť spolupracovať
s Jánom Smoleňom, ktorý je autorom modelov predikovania veľkoobchodných cien elektriny.
Spomedzi ostatných úspechov nášho kolektívu by som rád vyzdvihol aktívnu účasť
spolupracovníkov energy analytics, s.r.o. na viacerých domácich a zahraničných odborných fórach.
Za všetky spomeniem Hospodárske fórum v Krynici, či odborné konferencie Energofórum a SPX.
V ostatných mesiacoch sme komerčne spolupracovali (alebo spolupracujeme) okrem iných aj
so spoločnosťami/organizáciami: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ČEZ Slovensko,
Ministerstvo financií SR, Transparency International Slovensko, ale aj s viacerými prevádzkovateľmi
miestnych distribučných sústav. Členovia nášho tímu sa podieľali i na dvoch odborných zadaniach
pod hlavičkou tretích strán, ktoré boli zamerané na oblasť výskumu a vývoja v témach
pripojiteľnosti obnoviteľných zdrojov do sústavy a konceptov smart grids. V tomto období sa nám
rozbiehajú i prvé pokusy o medzinárodnú spoluprácu.
Vo všeobecnosti, naša spoločnosť ponúka v súčasnosti štyri kategórie služieb:


prieskumy a analýzy trhu a regulačného prostredia,



komplexný servis pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav,



predikcie cien elektriny na veľkoobchodnom trhu s elektrinou,



ostatné odborné poradenstvo a konzultačné služby pre účastníkov trhu s energiami.

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. je tiež členom Americkej obchodnej komory na Slovensku
a pridruženým členom Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav.
V prípade záujmu, viac informácií nájdete na našom webovom sídle www.energyanalytics.sk

Michal Hudec, CEO
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1. Európsky kontext – prehľad vývoja energetickej politiky EÚ (2013)
Rozhodovacie procesy v Európskej únii sa všeobecne vyznačujú zdĺhavosťou, ktorá pramení najmä
z komplexnosti diskusií na multilaterálnej úrovni, a to medzi jednotlivými inštitúciami a orgánmi
EÚ, zástupcami členských krajín, ale v neposlednom rade tiež i ďalšími aktérmi. To, ktoré
energetické témy sú v konkrétnom období aktuálne, je výsledkom mixu dlhodobých procesov
a snáh o reakciu na otázky, ktoré vyplývajú z každodennej praxe. Preto možno konštatovať, že
pokiaľ ide o energetické témy aktuálne v roku 2013, tieto nie sú ohraničené jedným rokom, ale
majú svoju genézu v predošlom období a vytvárajú nové vstupy do práce európskych a národných
inštitúcií do budúcnosti.
Jedným z hlavných cieľov energetickej politiky Únie sa stalo dokončenie vnútorného trhu s plynom
a elektrickou energiou. Podobne ako v prípade ostatných politík EÚ, aj úspech a reálne napĺňanie
tejto vízie je podmienené prístupom samotných členských krajín EÚ. Spočiatku sa štáty EÚ
k prevzatiu legislatívy 3. liberalizačného balíka z roku 2009 a k cieľu dokončiť vytvorenie
vnútorného trhu do roku 2014 postavili vlažne. Európska komisia preto začala pomocou nástrojov,
ktoré má k dispozícii, vyžadovať od členských krajín aktívnejší prístup. Potvrdzuje to viacero
„infringementov“ týkajúcich sa neskorej alebo neúplnej transpozície predmetných smerníc
v oblasti trhu s plynom a elektrinou.
Rôznorodé tendencie a predstavy jednotlivých členských krajín, rôzna miera otvorenosti trhov,
obzvlášť pre nových účastníkov, či odlišné prístupy k cenovej regulácii a ochrane zraniteľných
odberateľov sa ukázali ako hlavné prekážky fungovania jednotného vnútorného trhu v praxi. Do
tejto témy tiež vstupuje miera naplnenia očakávaní spotrebiteľov, ktoré mali v súvislosti
s liberalizáciou. Ako sa ukázalo, konkurencia na energetickom trhu neviedla k tak výraznej cenovej
výhode na strane zákazníkov, ako tomu bolo napríklad v sektore telekomunikácií.
Jasným prvkom zbližovania národných politík bolo stanovenie trojice cieľov do roku 2020 v oblasti
znižovania emisií CO2, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej
efektívnosti. Tejto trojici sa tiež hovorí tzv. „ciele 20-20-20“.
V tomto duchu Európska komisia (EK) v marci 2013 prijala zelenú knihu o rámci politiky v oblasti
klímy a energetiky pre rok 2030 a otvorila verejnú konzultáciu k téme. Tá sa stala dominantným
prvkom politických i odborných diskusií o ďalšom strednodobom smerovaní energetickej,
klimatickej, ale tiež priemyselnej politiky EÚ ako takej. Nový rámec má na jednej strane vytvoriť
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základ pre dlhodobý cieľ EÚ dekarbonizovať ekonomiku do roku 2050, ale súčasne sa snaží brať do
úvahy dôsledky hospodárskej krízy a doterajšie skúsenosti z aplikácie cieľov a politík 20-20-20.
Oficiálny návrh politického rámca pre ďalšie desaťročie bol predložený 22. januára 2014.
Energetika sa tiež stala hlavnou témou májového zasadnutia Európskej rady. Predstavitelia
členských krajín sa tam zhodli na potrebe zaručiť domácnostiam a podnikom dodávky energií
za dostupné a konkurencieschopné ceny, a to bezpečným a udržateľným spôsobom. Ako úlohu
vytýčili snahu o väčšiu diverzifikáciu dovozu energií do Európy a rozvíjanie domácich zdrojov
energie. Výsledkom má byť vyššia energetická sebestačnosť EÚ-28. Vysoká závislosť na dovoze
palív z tretích krajín a potreba posilniť externú dimenziu európskej energetickej politiky sa
do centra záujmu opätovne dostala aj začiatkom roka 2014, a to v súvislosti s ukrajinskou krízou
a vytvorením hrozby pre plynulé dodávky ruského plynu do EÚ, či už bezprostredne v roku 2014,
ale najmä v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne 2014-15.
Vzhľadom na zmeny na svetovom trhu s plynom a rozvoj ťažby nekonvenčných uhľovodíkov
(bridlicový plyn a ropa) v severnej Amerike sa i Európa začala intenzívne zaoberať otázkou
prieskumu, ťažby a regulačných požiadaviek na využívanie domácich zásob plynu a ropy. Národné
vlády i Komisia si nechali vypracovať viacero štúdií o potenciáli bridlicového plynu, klimatických
dopadoch i potenciálnych rizikách ťažby. V prvom štvrťroku 2013 tiež prebiehala verejná
konzultácia týkajúca sa rozvoja nekonvenčných fosílnych palív v EÚ. Pokiaľ ide o úpravu pravidiel
pre ich ťažbu, EK začiatkom tohto roka publikovala odporúčania o minimálnych zásadách pre
využívanie technológie vysokoobjemového hydraulického štiepenia.
Diskusie o podobe rámca do roku 2030, rovnako ako rokovania na májovom summite, upriamili
pozornosť na otázku energetickej efektívnosti. Napriek deklarovanej podpore a politickým
vyjadrenia o jej rozhodujúcom význame pre znižovanie cien a zvyšovanie energetickej bezpečnosti,
však väčší praktický pokrok v tejto oblasti narazil v mnohých štátoch EÚ na otázku financovania
a nutnosť rozsiahlych investícií. Na pozadí výsledkov prebiehajúcej implementácie smernice
2012/27/EÚ a hodnotenia pokroku napĺňania stanovených cieľov tiež možno v druhej polovici
tohto roka zo strany Európskej komisie očakávať návrh ďalších opatrení, najmä v oblasti
zásobovania teplom a chladom.
Začiatkom novembra 2013 boli zverejnené usmernenia k tejto smernici, ktoré sa zamerali na
niektoré jej požiadavky, napr. obnovu budov štátnej správy, zavádzanie povinných schém úspor
alebo alternatívnych postupov, či inštalácie inteligentných meracích systémov.
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Globálne porovnania cien energií potvrdili ich vysokú úroveň v EÚ, čo vyvoláva obavy zo straty
konkurencieschopnosti, predovšetkým pokiaľ ide o energeticky náročný priemysel.
Lídri krajín EÚ preto poverili Komisiu vypracovaním analýzy zloženia cien energie a nákladov na ňu
v jednotlivých štátoch, ako aj faktorov ovplyvňujúcich tieto ceny a náklady. Osobitne sa mala
zamerať na vplyv na domácnosti a tiež energeticky náročné odvetvia. Jej výsledky boli zverejnené
v januári 2014, spolu s návrhom energeticko-klimatického rámca pre rok 2030. Zozbierané údaje
potvrdili, že koncové (integrované) ceny elektriny aj plynu sa v období 2008 – 2012 zvýšili takmer
vo všetkých členských krajinách. Ako hlavné príčiny sa ukázal rast daní a regulovaných
nekomoditných poplatkov a tiež vyššie náklady na energetické sústavy.

Koncom marca tiež Európska komisia vydala správu o pokroku v oblasti využívania obnoviteľných
zdrojov energie. Skonštatovala, že Únia a väčšina členských štátov je na dobrej ceste dosiahnuť
stanovené ciele do roku 2020. Rast podielu OZE v ich energetickom mixe bol predovšetkým
výsledkom zavedenia rôznych dotačných schém, ktoré ale nie vždy flexibilne reagovali na vývoj
a znižovanie cien technológií. Výsledkom boli náhle zmeny podpory, niekedy aj s retroaktívnym
účinkom, čo viedlo k sťažnostiam poškodených producentov a k súdnym sporom.
Reakciou z Bruselu bolo vydanie oznámenia Komisie v novembri 2013, ktoré sa týkalo úlohy
verejných intervencií na európskom trhu s elektrinou, reforiem schém podpory obnoviteľných
zdrojov a tiež opatrení na zabezpečenie primeranosti výroby a adekvátnych kapacít.
Pokiaľ ide o zásady pre tvorbu a zmeny dotačných schém pre OZE, zdôrazňuje sa v ňom, že ide
o dočasný nástroj, ktorý má vyvážene a v nevyhnutne obmedzenom objeme slúžiť na prekonanie
pokrivení na trhu. Pri zavádzaní podpory zachovania prevádzky existujúcich elektrární, napr. ako
záložných zdrojov pre nepredikovateľné obnoviteľné zdroje, sa zase členské štáty majú vyhnúť
umelému udržiavaniu chodu neefektívnych zariadení.
Úprava pravidiel poskytovania dotácií pre OZE smerom k ich rýchlejšej a efektívnejšej integrácii na
trh pokračovala aj v podobe reformy pravidiel štátnej pomoci pre projekty v oblasti ochrany
životného prostredia a energetiky a pravidiel o skupinových výnimkách. V rámci procesu bolo
vyhlásených hneď niekoľko verejných konzultácií, posledná v decembri 2013. Výsledkom zložitých
verejných diskusií medzi členskými štátmi a dotknutými aktérmi bolo na jar 2014 publikovanie
nových usmernení pre poskytovanie dotácií.
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S rozširovaním technológií OZE súvisel aj dosiaľ najväčší prípad antidumpingového vyšetrovania
zo strany EÚ, ktorý spustili európski výrobcovia solárnych panelov ešte koncom roku 2011 a týkal
sa cien panelov dovážaných z Číny. V júni 2013 sa na dovoz solárnych technológií z Číny zaviedlo
dočasné dovozné clo v priemernej výške 11,8 %, ktoré sa malo od augusta zvýšiť na viac než 47 %.
Tomuto kroku predišlo ukončenie obchodného sporu v podobe júlovej dohody o minimálnej cene
solárnych produktov čínskeho pôvodu, tzv. cenový záväzok.
Ďalšou výzvou, ktorá súvisí s dokončovaním vnútorného trhu s energiami, posilňovaním
energetickej bezpečnosti a posunom k nízkouhlíkovým zdrojom je budovanie infraštruktúrnych
prepojení a modernizácia cezhraničných energetických prepojení. Prioritou sa v tejto súvislosti
stala integrácia izolovaných oblastí so zvyškom EÚ, diverzifikácia zdrojov, výstavba interkonektorov
medzi

národnými

elektrizačnými a plynárenskými

sústavami,

budovanie

plynárenských

skladovacích kapacít, konvergencia regionálnych koridorov a schopnosť integrovať do elektrizačnej
sústavy zvyšujúci sa objem energie z variabilných OZE.
V júni 2013 vstúpilo do platnosti nové nariadenie o transeurópskej energetickej infraštruktúre
č. 347/2013 a vypracoval sa zoznam kľúčových infraštruktúrnych projektov. Na jeseň bol
zverejnený zoznam takmer 250 projektov spoločného záujmu (projekty PCI) v sektore plynu,
elektriny aj ropy. Tieto projekty budú mať možnosť ťažiť zo zrýchlených a zjednodušených
schvaľovacích procedúr a s výnimkou ropovodov tiež získať finančnú pomoc z Nástroja
na prepojenie Európy – Connecting Europe Facility. Európska komisia pôvodne navrhla, aby sa na
podporu energetickej infraštruktúry v rámci tohto programu vyčlenila na obdobie 2014 – 2020
suma 9,1 mld. eur, ale počas medzinštitucionálnych rokovaní o podobe viacročného rozpočtu EÚ
bol napokon objem prostriedkov znížený pod 6 mld. eur.
Do agendy rokovaní o energetických otázkach sa v roku 2013 dostalo aj zavedenie stropu pre
podiel konvenčných biopalív pochádzajúcich z potravinárskych plodín a primiešavaných do palív
v sektore dopravy. Po rozsiahlych diskusiách o výške maximálneho podielu v horizonte do roku
2020 však napokon krajiny EÚ nenašli spoločný kompromis a v decembri zmenu platnej legislatívy
neschválili.
Špecifickou oblasťou európskej energetickej politiky je jadrová energetika. Hlavnými dôvodmi sú
najmä to, že spolupráca v tejto oblasti prebieha medzi krajinami už od počiatkov európskej
integrácie (Euratom), navyše sa súčasných 28 členských štátov vyznačuje značne rozdielnymi
postojmi k využívaniu tejto technológie. V roku 2013 dominovali v diskusiách témy jadrovej
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bezpečnosti, rozšírenie poskytovania štátnej pomoci na výstavbu jadrových elektrární
(argumentujúc nízkouhlíkovou technologickou neutralitou ako takou) a tiež revízia pravidiel
o poistení a odškodnení v prípade nehody atómových elektrární.
V reakcii na závery záťažových testov jadrových elektrární sa v krajinách EÚ začali realizovať
opatrenia vyplývajúce z národných akčných plánov, ktoré boli predložené ešte ku koncu roka 2012.
V júni 2013 tiež Komisia predstavila prvý návrh zmeny smernice o jadrovej bezpečnosti, ktorým by
sa mal okrem iného zaviesť systém pravidelného partnerského preskúmania na európskej úrovni,
zvýšiť transparentnosť procesov informovania verejnosti o prevádzke elektrární a tiež posilniť
účasť verejnosti v procese udeľovania licencií na ich výstavbu. Prebiehajúce rokovania medzi
členskými štátmi však ukazujú neochotu krajín, ktoré túto formu energie využívajú, vrátane
Slovenska, k presunu časti právomocí na európsku úroveň. Argumentujú tiež tým, že revízia
smernice z roku 2009 je zatiaľ predčasná a najprv sa má vyhodnotiť jej samotná implementácia.
Predovšetkým Európsky parlament, v snahe posilniť prevenciu pred jadrovými nehodami, apeloval
na harmonizáciu legislatívy týkajúcej sa zodpovednosti za škodu spôsobenú ľuďom a životnému
prostrediu a poistenia elektrární. Od júla do októbra 2013 prebiehala verejná konzultácia
k príprave predmetnej smernice, v rámci ktorej sa hovorilo najmä o zavedení spoločných vyšších
limitov finančnej zodpovednosti prevádzkovateľov. Očakáva sa, že Komisia predstaví návrh
smernice koncom roka 2014.
Pokiaľ ide o už spomenutú úpravu pravidiel poskytovania štátnej podpory pre nové atómové
elektrárne, tento návrh nezískal v Komisii podporu a naďalej sa tak bude jej poskytnutie
posudzovať prípad od prípadu.
Naopak, v rokovaniach o rozpočte pre roky 2014 – 2020 si medzi europoslancami a členskými
krajinami podporu koncom minulého roka získal návrh predĺžiť finančnú pomoc, ktorú EÚ
poskytuje Litve, Bulharsku a Slovensku na vyraďovanie trojice elektrární, ktorých odstavenie bolo
súčasťou zmluvy o ich vstupe do Európskej únie (v prípade Slovenska šlo o záväzok vyradiť
elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach).
Na európskej i globálnej úrovni došlo k posunu aj vzhľadom na poskytovanie pôžičiek a garancií pre
energetické projekty zo strany finančných ústavov. Svetová banka (WB), Európska investičná
banka (EIB) i Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) aktualizovali svoje stratégie a plány,
v rámci ktorých sprísnili podmienky investícií do uhoľných elektrární. Sústrediť sa chcú
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predovšetkým na podporu obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie energetickej efektívnosti, ochranu
klímy, modernizáciu sústav a podporu inovatívnych technológií.
Vzhľadom na rozpracovanie rôznych legislatívnych návrhov, nelegislatívnych opatrení a prípravu
rôznych štúdii je možné v tohtoročných diskusiách na úrovni EÚ očakávať niekoľko dominantných
tém. Ide predovšetkým o dokončenie vytvárania vnútorného trhu s energiou a o konkrétnu
podobu nového rámca cieľov v oblasti energetiky a klímy pre rok 2030.
Pozornosť sa tiež zameria na posilňovanie energetickej bezpečnosti, diverzifikáciu energetických
zdrojov a prepravných trás, hľadanie ciest pre znižovanie závislosti krajín na dovoze fosílnych palív
zo zahraničia, modernizáciu infraštruktúry a úspory energie, predovšetkým v budovách, doprave
a prostredníctvom účinnejších spotrebičov.
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2. Vývoj cien elektriny a plynu na veľkoobchodnom trhu v regióne (2013)
V roku 2013 pokračovali na veľkoobchodnom trhu trendy, ktoré boli charakteristické i pre rok
2012, a to pokles cien elektriny. Ceny plynu boli počas roka 2013 relatívne stabilné.

EUR/MWh

Elektrina
46
45
44
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41
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39
38
37
36
35

F PXE SK BL Cal-2014

Graf: Vývoj ceny baseload na rok 2014 v roku 2013 v EUR/MWh na pražskej (PXE) a lipskej (EEX) burze

Burzy PXE a EEX začínali rok 2013 na cenových maximách, pokiaľ ide o predaj základného pásma
s dodávkou na nasledujúci kalendárny rok (v roku 2013 produkt CAL-14): PXE 45,55 EUR/MWh
a EEX 45,26 EUR/MWh. Pre porovnanie v roku 2012 boli maximá produktu CAL-13 podstatne
vyššie: PXE 52,45 EUR/MWh, EEX 54,33 EUR/MWh. Cenové minimá nastali na prelome leta
a jesene: PXE 35,7 EUR/MWh, EEX 36,25 EUR/MWh.
V septembri okrem mierneho nárastu spotreby v dôsledku ekonomického oživenia v západnej
Európe stúpol aj nemecký export elektriny, čo spôsobilo následný nárast cien o približne
+3 EUR/MWh. Do konca roka potom ceny pomerne stabilne oscilovali okolo 37 – 38 EUR/MWh,
s tradičným koncoročným poklesom pri dopredávaní komodity.
Pre ilustráciu, vývoj ceny elektriny na dennom trhu v SR prebiehal v roku 2013, ako to znázorňuje
graf nižšie:
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Graf: Vývoj indexov denného trhu v SR v roku 2013 (zdroj dát: OKTE, a.s.)

Zemný plyn
Pokiaľ ide o dodávku zemného plynu, je potrebné pripomenúť, že cenotvorba pre túto komoditu
závisí od spôsobu nákupu. Plyn nakupovaný cez tzv. dlhodobé kontrakty je cenovo naviazaný na
vývoj ropy a ropných produktov, cenu plynu obchodovaného na trhu tvoria primárne dopyt
a ponuka. Na druhej strane, z pohľadu dodávateľa (a špeciálne v cenovo regulovaných segmentoch
domácností a malých podnikov na Slovensku) je do veľkej miery rozhodujúca trhová cenotvorba
(gas-on-gas), a to aj v prípade, ak daný dodávateľ zdrojuje svoje portfólio cez dlhodobý kontrakt.
Pokiaľ ide o dodávku koncovým dodávateľom v kategórii stredného a veľkého odberu, tu je
konkurencia natoľko rozvinutá, že zákazníci samotní požadujú od svojich dodávateľov nákup plynu
za cenu viazanú na cenový vývoj na trhu.

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.

14

28
GASPOOL Natural Gas Futures | EGEX European Gas Exchange

EUR/MWh

27,5

27

26,5

26
12-13

11-13

10-13

9-13

8-13

7-13

6-13

5-13

4-13

3-13

2-13

1-13

Graf: Vývoj ceny plynu v EUR/MWh v roku 2013 s dodávkou v roku 2014

Vývoj trhovej ceny zemného plynu: Podobne ako pri elektrine, aj ceny plynu sa na začiatku roka
2013 nachádzali na vyšších hodnotách, pričom mierne klesajúci trend nasledoval zhruba
do októbra. Cena plynu na trhu dosiahla minimum 25. októbra 2013 na úrovni 26,16 EUR/MWh.
Pokles ceny po januári spôsobilo, podobne ako v ostatných rokoch, postupné ukončovanie
vykurovacej sezóny (ktorá bola však v SR v porovnaní s minulými rokmi kvôli meteorologickým
podmienkam dlhšia).
Ak sa pozrieme na cenové rozpätie, v ktorom sa plyn pohyboval (26,2 - 27,8 EUR/MWh), možno
konštatovať, že ide skôr o stabilný vývoj. Dôvodom je skutočnosť, že v roku 2013 nedošlo počas
leta k výraznejšiemu poklesu ceny „letného“ plynu, ako tomu bývalo roky predtým. Hlavnými
dôvodmi môžu byť: nejasná situácia európskej a americkej ekonomiky, ktoré sa aj v roku 2013
zmietali v problémoch, pozastavenie výroby vo viacerých významných fabrikách, snahy o zníženie
nákladov priemyslu v globálnom meradle. V neposlednom rade má vplyv aj obchodovanie
s emisnými povolenkami.
Po októbrovom minime cena vzrástla a 3. decembra 2013 dosiahla ročné maximum necelých
27,78 EUR/MWh, s následným poklesom (pokles korešponduje s priebežnou dohodou Ukrajiny
a Ruska). V tomto čase začala vykurovacia sezóna a cena končila okolo 27 EUR/MWh.
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Cenotvorba v rámci dlhodobých kontraktov: Cenu zemného plynu v dlhodobom kontrakte
ovplyvňujú primárne vývoj cien ropy, ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja a výmenný kurz
EUR/USD (ropa a ropné produkty sa na medzinárodnom trhu obchodujú v USD).
Zatiaľ, čo začiatok roka zaznamenali ceny ropy a vykurovacích olejov nárast, v priebehu roka sa
ceny olejov stabilizovali, ale ropa rástla. S ohľadom na skutočnosť, že do vzorca vstupuje priemer
ropných a olejových cien za určité obdobie, veľkoobchodní nákupcovia môžu tento vplyv cítiť aj
v roku 2014 (pre doplnenie, z pohľadu koncových zákazníkov to vplyv skôr nebude mať, nakoľko
cenotvorba koncových cien sa odvádza čoraz viac od cien gas-on-gas, ako je naznačené vyššie).
111
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Graf: Trend vývoja mesačných priemerných cien ropnej zmesi Brent USD/barel v roku 2013
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Graf: Vývoj kurzu USD /EUR v roku 2013 (zdroj: ECB)

Z pohľadu vývoja výmenného kurzu eura a dolára, na rozdiel od relatívne stabilného vývoja v roku
2012, s letným poklesom v dôsledku dlhovej krízy v eurozóne, bol kurz pri poslednej strednodobej
predikcii NBS síce odhadnutý na priemerne 1,32 USD/EUR, ale počas posledného štvrťroka 2013
rástol. Euro neustále posilňovalo a kurz dosiahol hodnotu 1,38 USD za 1,00 EUR. To prispelo
k stabilite ceny plynu z pohľadu veľkoobchodného nákupcu cez dlhodobý kontrakt, nakoľko
silnejúce euro kompenzovalo rastúci trend ceny ropy.
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3. Širší pohľad na trh s elektrinou v EÚ v roku 2013
Ako bolo načrtnuté vyššie, rok 2013 bol vo všeobecnosti charakteristický pokračovaním prepadu
cien na trhoch elektriny v strednej Európe. Spomedzi trojice krajín Slovensko, Česko a Maďarsko,
medzi ktorými existuje cenový coupling denného trhu, najvyššia cenová úroveň bola zaznamená
na maďarskom trhu (konštantný spread na úrovni okolo 5 EUR/MWh, a to aj napriek pripojeniu sa
Maďarska k CZ-SK market couplingu v roku 2012), pričom však cenový vývoj vo všetkých troch
krajinách koreluje (s minimálnym spreadom medzi Slovenskom a Českom):
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Graf: Vývoj CAL-14 Futures Baseload cien počas 2013, zdroj: PXE

Ceny futures kontraktov počas roka 2013 boli na Slovensku stabilne o niečo vyššie ako v Českej
republike, pričom v decembri tento rozdiel dosahoval hodnotu 0.75 EUR/MWh.
Cenový vývoj v roku 2013 súvisel najmä s prepadom cien uhlia na svetových trhoch. Vo
všeobecnosti však v posledných rokoch platí, že cena elektriny v strednej Európe je pod výrazným
tlakom, a to najmä kvôli rýchlej výstavbe nových inštalácií na báze obnoviteľných zdrojov energie
v Nemecku. Tie zvyšujú konkurenciu na strane výroby a vďaka systému dotácií vytláčajú časť
tepelných (hlavne plynových) elektrární z trhu. K tomu treba pripočítať znižujúci sa dopyt po
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elektrine v dôsledku stagnujúcej ekonomiky, nie ideálne fungujúce trhy s emisnými povolenkami
v EÚ a taktiež dostavbu výrazného množstva vysoko efektívnych tepelných kapacít, ktoré boli
naplánované ešte počas ekonomicky priaznivých rokov 2006 – 2007. Časť z nich začína vyrábať už
na konci roka 2013, ale ich efekt bude viditeľný najmä počas rokov 2014 – 2015.
V dôsledku načrtnutej situácie je preto pravdepodobné, že trend klesajúcich cien elektriny bude
pokračovať aj v roku 2014. Významným činiteľom, ktorý by ho mohol zvrátiť, je politická dohoda
ohľadom výraznejších zmien v systéme obchodovania s emisiami. Úspešné rokovania ohľadom
stiahnutia 900 mil. ton emisných povoleniek z trhu počas rokov 2014 – 2016 (tzv. “emission
backloading”) prebehli už počas roka 2013 a pomohli k miernemu zvýšeniu cien emisií. Avšak,
ďalšie kroky sú nevyhnutné, aby trh s emisnými povolenkami znova začal slúžiť svojej podstate
a cenová úroveň stúpla aspoň nad úroveň 10 EUR/t. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že
vplyv zvýšenia cien emisií o 1 EUR/t je na cenu elektriny zhruba 0,7-0,9 EUR/MWh.
Výroba a dopyt po elektrine
Dopyt po elektrine na Slovensku sa počas rokov 2010 až 2013 výraznejšie nemenil a zostáva
na úrovni rádovo 28 TWh elektriny ročne. Takýto vývoj je ale stále nadštandardný oproti väčšine
krajín EÚ, kde dopyt po elektrine počas rokov 2010 – 2013 skôr klesal (napr. v Nemecku o viac ako
3 % za dané obdobie). Dôvodom bol najmä mierne vyšší ekonomický rast na Slovensku ako bol
priemer krajín EÚ, resp. mierny hospodársky rast i napriek efektu hospodárskej krízy v Európe.
Negatívny vývoj spotreby elektriny v Európe sa dá okrem ekonomických problémov pripisovať tiež
dôrazu kladenému na úsporu energií a znižovanie energetickej intenzity v regióne. Tento tiež súvisí
so súčasným problémom neúnosne vysokých koncových cien elektriny v krajinách EÚ, pričom
koncové ceny elektriny tlačia nahor najmä regulované nekomoditné komponenty, medzi nimi vo
výraznej miere aj financie potrebné pre dotovanie sektora OZE.
Tempo výstavby nových kapacít solárnych a veterných elektrární v EÚ v roku 2013 mierne
pokleslo. Nemecko, ktoré má jednoznačne „najagresívnejšiu“ politiku navyšovania objemu výroby
z obnoviteľných zdrojov v Európe, rozšírilo svoju produkčnú kapacitu v roku 2013 o približne
+3 GW veterného a +3,5 GW solárneho inštalovaného výkonu. V priemernom vyjadrení za obdobie
2010 – 2012 dochádzalo v Nemecku k ročnému prírastku +7,5 GW solárneho a +2 GW veterného
inštalovaného výkonu. Hoci v roku 2013 došlo k spomaleniu, stále sú to výrazne vyššie čísla
v porovnaní s pôvodnými odhadmi. Nemecko tak pokračuje v exportovaní následkov svojej
energetickej politiky do celého stredoeurópskeho regiónu. Vidieť to napríklad i na fakte, že ceny
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elektriny v strednej Európe sú v priemere nižšie, ako ceny v ostatných regiónoch EÚ. Značné
nárasty výkonov obnoviteľných zdrojov majú vplyv aj na rozloženie cien elektriny počas dňa, keď
dochádza k postupnému znižovaniu rozdielov medzi cenami v špičke a mimo nej.
Kvôli postupnému znižovaniu podpory obnoviteľných zdrojov zo strany štátu (podpora výroby
elektriny zo slnka v Nemecku sa znižuje každý mesiac podľa objemu kapacít, ktorý sa v danom
mesiaci postaví) možno do budúcnosti očakávať mierny pokles tempa budovania nových solárnych
a veterných elektrární v regióne.
Naopak, výstavba nových solárnych kapacít v susednom Česku dosiahla v roku 2013 iba približne
+90 MW, na Slovensku to bolo v hrubom odhade +20 MW. V týchto štátoch je tiež avizovaný
koniec podpory slnečnej energie. Treba však poznamenať, že Česko je stále krajinou s ôsmym
najvyšším inštalovaným výkonom fotovoltických zdrojov v EÚ, pričom ak sa inštalovaný výkon
prepočíta na obyvateľa, ČR sa v EÚ-28 posúva na 5. miesto.
Výrobné kapacity na báze tepelných technológií (zemný plyn, uhlie) sa v regióne v roku 2013 skôr
znižovali, a to najmä kvôli odstavovaniu stratových zdrojov spaľujúcich zemný plyn. Existujú však
určité perspektívy pre zvrátenie tohto trendu v ďalších rokoch, i keď perspektíva sa netýka
bezprostredne nasledujúcich rokov.
Ceny palív
Hlavným dôvodom pre klesajúce ceny elektriny počas roka 2013 bol vývoj cien uhlia na svetových
trhoch. Ceny uhlia vyjadrené v ARA futures kontraktoch poklesli z hodnôt na úrovni 110 USD/t
na konci roka 2012 na úroveň 87 USD/t na konci roka 2013. To predstavuje prepad o vyše 20 %
počas 12 mesiacov. Tento vývoj bol spôsobený najmä prebytkom ťažobných kapacít a poklesom
spotreby v Číne a v Amerike. Najmä „revolúcia“ v ťažbe bridlicového plynu zapríčinila nižšiu
konkurencieschopnosť a teda aj využitie uhlia v severnej Amerike.
Naopak, ceny plynu počas roka 2013 v Európe zaznamenali stabilný vývoj, čo spolu s nízkymi
cenami emisných povoleniek výrazne poškodilo konkurencieschopnosť plynu na európskych
trhoch. Konkurencieschopnejším palivom sa v EÚ stalo uhlie. Tento faktor tiež prispieva
k uzatváraniu existujúcich výrobných kapacít na báze plynu v Európe a upúšťaniu od plánov
budovania nových. Keďže ale existencia dostatočného množstva flexibilných elektrární, medzi nimi
najmä paroplynových cyklov, je jedným z hlavných predpokladov pre ďalšie úspešné zvyšovanie
podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, viacero európskych trhov dnes zvažuje
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vytváranie kapacitných trhov, resp. zavádzanie platieb za výrobnú kapacitu. Tieto by umožnili, aby
vlastník zdrojov elektriny mohol obchodovať s poskytnutou kapacitou namiesto výroby samotnej.
Inými slovami, má ísť o podporný mechanizmus, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú disponibilitu
inštalovaného výkonu konvenčných zdrojov v čase.
Emisné povolenky
V roku 2013 sa trh s emisnými povolenkami dostal už do tretej fázy (2013 – 2020), ktorej hlavným
znakom je, že iba zhruba 45 % povoleniek je alokovaných bezplatne a zvyšok si musia spoločnosti
dokúpiť na trhoch. Prenos povoleniek ušetrených v predchádzajúcej fáze do nového obdobia je
však možný a ich počet je v porovnaní s celkovým ročným dopytom značný.
7
European Emission Allowances Futures | Global Environmental Exchange
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Graf (hore): Vývoj ceny emisných povoleniek v roku 2013

Ceny emisných povoleniek zaznamenali výraznejší pokles už v januári 2013, keď poklesli z úrovne
7 EUR/t až na 4,5 EUR/t. Zvyšok roka bol vývoj stabilný a ceny sa pohybovali medzi 4 – 5 EUR/t.
Nadmerný objem emisných povoleniek na trhu sa aspoň postupne začína riešiť na úrovni EÚ.
Aj keď aprílové rokovania o stiahnutí určitého objemu povoleniek z trhu ešte neboli úspešné,
dohodu o stiahnutí 900 mil. ton v období 2014 – 2016 a presunutí do ďalšieho obdobia sa podarilo
dosiahnuť o pár mesiacov neskôr, v decembri 2013. Tento faktor dopomohol aspoň k miernemu
rastu ich cien.
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4. Očakávania pre európsky trh s elektrinou do konca roka 2014
Integrácia trhov
Rok 2014 by mal priniesť finálne kroky v oblasti spájania denných trhov s elektrinou v Európe, tzv.
market coupling. Myšlienkou je dosiahnuť jednotu v systéme obchodovania medzi štátmi
a umožniť subjektom na trhu, aby mohli obchodovať elektrinu v zahraničí bez nutnosti vopred
zobchodovať kapacity pre cezhraničný prenos. Takýto vývoj by mal prispieť k výraznému zníženiu
rizika, zefektívneniu trhov a umožniť jednoduchšie cezhraničné obchodovanie.
V prvej fáze, ktorá skončila vo februári 2014, bolo prepojených 15 trhov severozápadnej Európy
(zhruba 75 % spotreby EÚ), postupne sa pridávajú aj trhy juhozápadnej Európy ako Španielsko a
Portugalsko. Česko, Slovensko a Maďarsko zatiaľ pripojené k tomuto systému neboli a je otázne, či
sa toto prepojenie stihne uskutočniť už do konca roka 2014. Každopádne CZ-SK-HU market
coupling by sa mal z pohľadu jednoty systému denného obchodovania v blízkej dobe rozšíriť
o Rumunsko.
Spájanie trhov má byť jedným z pilierov pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti využívania elektriny
vyrobenej z OZE. Problémom však je, že prepájanie denných trhov nebolo zatiaľ podporené
výraznejšími investíciami do cezhraničných prenosových kapacít a tempo rozvoja prenosových
sústav nekorešponduje s tempom rastu objemu výroby elektriny (najmä) z nepredikovateľných
OZE. Dôsledkom je, že väčšina krajín EÚ dnes plánuje zavedenie kapacitných mechanizmov, ako už
bolo načrtnuté vyššie. O kapacitných platbách sa veľmi intenzívne uvažuje najmä v Nemecku
a vo Francúzsku, a to pravdepodobne od roku 2016. Takéto kroky však môžu spôsobiť výraznú
deformáciu konkurenčného prostredia, keďže subjekty podporené cez kapacitný mechanizmus
v jednej krajine budú mať výraznú konkurenčnú výhodu oproti nepodporeným subjektom z inej
krajiny, najmä v prostredí prepojených trhov.
Ceny palív
V roku 2014 neočakávame výraznejšie zmeny cien uhlia. Tie sú obmedzené zhora nízkym dopytom
vo svete a zdola profitabilitou ťažby, keďže výrazná časť uhlia sa už pri dnešných cenách predáva
so stratou. Počas nasledujúcich rokov existujú plány na vybudovanie nových ťažobných kapacít,
najmä v Austrálii a Južnej Afrike. To znamená, že ponuka by mala prevyšovať dopyt aj v ďalších
rokoch.
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Odhliadnuc od možnej ďalšej eskalácie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou (a EÚ), neočakávame
tiež ani výraznejšie zmeny cien plynu počas roka 2014. Na jednej strane stagnujúci až klesajúci
dopyt v Európe bráni výraznejším rastu cien, na strane druhej Gazprom, ktorý je rozhodujúcim
činiteľom v stanovovaní cien plynu v Európe, už spravil určité ústupky voči svojim odberateľom
v posledných rokoch, keď umožnil čiastočné zohľadnenie spotových cien vo svojich dlhodobých
kontraktoch. V danej situácii sú teda ďalšie ústupky zo strany ruského dodávateľa skôr
nepravdepodobné.
Vývoj dopytu a ponuky elektriny
Trend vývoja dopytu po elektrine z predchádzajúcich rokov by sa nemal výraznejšie meniť, čo
znamená pokračujúci stabilný vývoj pre Slovensko a mierny pokles pre väčšinu Európy. Na druhú
stranu, roky 2014 a 2015 by mohli priniesť výrazné zvýšenie objemu vysoko efektívnych uhoľných
kapacít, a to najmä v Nemecku. Ich výstavba bola naplánovaná ešte počas ekonomicky priaznivých
rokov 2006 – 2007, pričom do prevádzky sa uvádzajú v tomto období. Tento vývoj sa premietne
do najväčšieho otvárania nových uhoľných kapacít od počiatkov liberalizácie trhu s elektrinou
v Nemecku. Čistá účinnosť týchto zdrojov je až na úrovni cca 46 % (pre porovnanie, dnešný
priemer dosahuje úroveň okolo 36 %). I keď sme vyššie v texte spomenuli, že v tomto období
dochádza pre nerentabilitu k zatváraniu moderných elektrární na báze zemného plynu, napriek
tomuto nepriaznivému vývoju sa v tomto období očakáva aj dostavba niekoľkých väčších
paroplynových elektrární v širšom regióne. Aj keď je ich prednosťou vyššia účinnosť pri výrobe
elektriny, otázkou ostáva ekonomika ich prevádzky, ako bolo naznačené vyššie. Príkladom je
napríklad moderný paroplynový cyklus v Malženiciach, ktorý bol po krátkom období prevádzky
zakonzervovaný.
Ceny elektriny
Ak sa neudeje nič nepredvídateľné a zásadné, a to najmä v súvislosti s emisnými trhmi alebo
s trhmi s uhlím a/alebo plynom, veľkoobchodné ceny elektriny do konca roka 2014 budú mať
pravdepodobne naďalej klesajúci trend. Tento scenár bude znamenať priemerný medziročný
pokles už štvrtý rok po sebe. Očakávame však, že cenový prepad už nebude nijako výrazný a ceny
ročných futures kontraktov na Slovensku a v Českej republike by sa mali obchodovať nad úrovňou
33 EUR/MWh, respektíve 32 EUR/MWh, a to aj na konci roka 2014.
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5. Situácia na trhu s elektrinou v SR v roku 2013
V roku 2013 sa stabilizoval počet aktívnych dodávateľov elektriny a plynu na slovenskom trhu –
možno konštatovať, že v SR ich aktívne pôsobí 21. Pokiaľ v roku 2012 vystupoval do popredia
predaj oboch komodít – elektriny aj plynu – od jedného dodávateľa, v roku 2013 pozorujeme už
i začiatky pridávania nových nekomoditných služieb a zákazníckych programov, v kombinácii so
zľavami. Zo strany dodávateľov ide o snahu získať konkurenčnú výhodu, aj keď primárnym
kritériom pre výber dodávateľa ostáva z pohľadu zákazníka najmä cena.
Svoje dominantné postavenie na jednotlivých územiach regionálnych prevádzkovateľov
distribučných sústav si zachovali ZSE Energia, Východoslovenská energetika a Stredoslovenská
energetika. I keď pre časť obyvateľstva, predovšetkým domácnosti a malých podnikateľov,
ostávajú títo dodávatelia akousi konzervatívnou, prvou voľbou (resp. status quo), je zreteľná ich
postupná transformácia z tzv. tradičných dodávateľov (bývalých monopolov) na flexibilných
moderných dodávateľov. V popredí je retencia aktuálnych zákazníkov, ale v roku 2013 bolo možné
sledovať aj snahu o akvizície nových zákazníkov, a to najmä v komodite zemný plyn.
Rozdiel medzi „tradičným“ a „alternatívnym“ sa v roku 2013 stiera. Prakticky u každej spoločnosti
sa stretávame s podobným prístupom: k základným cenám sa pri rôznych viazanostiach ponúkajú
odstupňované zľavy a dopĺňajú ich rôzne nekomoditné služby, ktoré by mali zákazníkovi priniesť
istú pridanú hodnotu.
Podľa údajov elektroenergetického dispečingu SEPS, v roku 2013 činila celková spotreba elektriny
v SR 28.681 GWh, čo je mierny pokles (-105 GWh) v porovnaní s rokom 2012. Celkový podiel
dodávky dominantných dodávateľov ZSE-E, SSE a VSE pokračuje v klesajúcom trende. Podľa
odhadu energy analytics, kým v roku 2012 bol necelých 48 % (cca 13,8 TWh), v roku 2013 tvoril
46 % (cca 13,2 TWh).1

1

Celková dodávka troch dominantných dodávateľov elektriny (ZSE Energia, SSE, VSE) je odhadnutá voči celkovej spotrebe
elektriny v SR. V rámci dodávok realizovaných len cez úroveň distribúcie (cez sústavy troch regionálnych PDS: ZSDis, SSE-D
a VSD) odhadujeme trhový podiel dominantných dodávateľov súhrnne na 70,87 %.
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Graf: Odhadované zloženie celkovej spotreby elektriny v SR v roku 2013

2

Odhad energy analytics, s.r.o. podľa vývoja spotrieb a dodávok v minulosti, očakávaného rastu/poklesu, čiastkových dát
poskytnutých niektorými účastníkmi trhu a so zreteľom na hospodársku situáciu. Pripomíname, že pre účely štatistík
a vyhodnocovania sú záväzné dáta, ktoré publikuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako národný regulátor pre
oblasť energetiky.
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Dodávatelia elektriny v SR
Objem distribúcie elektrickej energie dosiahol bez strát a vlastnej technickej spotreby v roku 2013
celkovo 18,6 GWh, čo predstavuje medziročný nárast o 2,8 %. Straty pri distribúcii a vlastná
spotreba distribúcie dosiahli za uplynulý rok súhrnne 1,5 TWh. Najväčší podiel na distribúcii
zaznamenala, podobne ako v roku 2012, Západoslovenská distribučná, a.s. (47,34 %), nasledovaná
spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (31,83 %) a Východoslovenskou
distribučnou, a.s. (podiel na distribúcii 20,83 %).
Firemní veľkoodberatelia (VVN+VN) sa na celkovej dodávke z distribučných sústav v SR podieľali
v roku 2013 podielom 54,22 %, teda o 3,68 % menej ako v roku 2012, čo zodpovedá dodávke
10.072 GWh. Pre doplnenie, celková dodávka z distribučnej sústavy v SR pre maloodber (NN)
dosiahla 8.504 GWh (45,78 %).3

NN
46%

VO (VVN+VN)
54%

Graf: Podiely odberateľov elektriny (VO a NN) z distribučnej sústavy SR 2013 (zdroj dát: PDS v SR)

Spoločnosť U.S. Steel Košice opäť vykázala významný podiel výroby elektriny v objeme 949 GWh,
pričom samovýrobou pokrýva podstatnú časť svojej spotreby.

3

Ide o objemy distribúcie bez započítania strát pri distribúcii a technickej spotreby distribúcie.
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Rozloženie síl na trhu sa významne nezmenilo. Dominantné podiely si zachovali ZSE Energia,
Stredoslovenská a Východoslovenská energetika, primárne na svojich tradičných geografických
územiach, a zároveň pokračoval mierny pokles ich podielov v prospech ďalších hráčov,
predovšetkým ČEZ Slovensko, SE Predaj a Magna Energia. Významné podiely dokázali získať
spravidla dodávatelia s veľkými odberateľmi v portfóliu.
Energetické centrum, v minulosti známe najmä početnými akvizíciami v segmente domácností,
po problémoch s plnením záväzkov voči zákazníkom a dodržiavaním maximálnych regulovaných
cien prevzala spoločnosť Slovakia Energy.
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Graf: Odhadované trhové podiely dodávateľov elektriny cez distribučnú sústavu

4

4

Odhad energy analytics, s.r.o. podľa vývoja trhového podielu v minulosti, očakávaného rastu/poklesu, čiastkových dát
poskytnutých niektorými účastníkmi trhu a so zreteľom na hospodársku situáciu. Hodnoty budú aktualizované po
zverejnení oficiálnych údajov.
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Dodávateľ elektriny

ZSE Energia
SSE
VSE
SE Predaj
ČEZ Slovensko
Magna Energia
Lumius
EP Energy Trading
Elgas
Slovakia Energy
PB Power Trade
Pow-en

Medziročná zmena
objemu vlastnej
dodávky
-2,63%
-3,00%
-2,52%
+50,39%
-4,39%
-9,22%
N/A
+18,74%
+39,85%
+2,14%
N/A
N/A

Tabuľka: Odhadované medziročné zmeny objemu dodávky 2013/2012

Predpoklady pre úspech v dodávke elektriny, predovšetkým vďaka celoslovenskému portfóliu
zákazníkov v zemnom plynu, zúročil SPP. Od vstupu na trh do konca roka 2013 dosiahol 60.000
uzatvorených zmlúv (objem dodávky sa na základe tohto údaju nedá odhadnúť).
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6. Situácia na trhu so zemným plynom v SR v roku 2013
Fyzický tok plynu v regióne strednej a východnej Európy smeruje dominantne z východu na západ.
Ruský plyn je z pohľadu celej EÚ-28 kľúčový, pričom v krajinách strednej a východnej Európy tvorí
jeho podiel až 60 – 70 %. V prípade Slovenska je závislosť na ruskom plyne absolútna.
Z hľadiska obchodovania, každá z krajín nášho regiónu má so spoločnosťou Gazprom Export
uzavretý dlhodobý kontrakt, pričom parametre týchto zmlúv sa líšia krajina od krajiny. Dominantný
dodávateľ na slovenskom trhu, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, má takýto kontrakt
uzatvorený na obdobie do roku 2028. Názory na rolu dlhodobých kontraktov sa v európskom
plynárenstve rôznia – časť obchodníkov ho považuje za tradičný prvok a záruku generovania
investícií do rozvoja plynárenskej infraštruktúry, ostatní ho vo svetle rozvíjajúcich sa krátkodobých
trhov vidia ako prekonaný.
V hrubom odhade, z celkového objemu cca 470 mld. kubických metrov sa v roku 2013 viac ako
polovica obchodovala za cenu tvorenú trhom (gas-on-gas). Väčšina obchodníkov na slovenskom
trhu sa na odborných fórach zhoduje, že veľkoobchodný trh s plynom na Slovensku neexistuje,
resp. existuje len vo veľmi jednoduchej a základnej forme. Pre slovenských obchodníkov sú preto
relevantnými veľkoobchodnými trhmi susedná Česká republika alebo rakúsky obchodný hub
v Baumgartene. S oboma krajinami existuje možnosť fyzickej prepravy reverzným tokom.
V máji 2013 však došlo v neočakávanému cenovému rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, podľa ktorého skokovo zdražela preprava reverznými tokmi cez vstupné body Lanžhot
(ČR) a Baumgarten (Rakúsko).
Podľa údajov spoločnosti eustream, a.s. – prevádzkovateľa slovenskej plynárenskej prepravnej
siete – v roku 2013 bolo na domácom bode dovezených 58.509 GWh plynu. Podľa dát spoločnosti
SPP – distribúcia, a.s., v roku 2013 bola nameraná koncová dodávka zemného plynu do odberných
miest v plynárenskej sústave SPP – distribúcia v celkovom objeme 53.623 GWh.
Jednotlivé mesačné objemy dodávok zemného plynu v roku 2013 ilustruje graf nižšie, ktorý
súčasne znázorňuje rolu podzemných zásobníkov zemného plynu pri pokrývaní špičkových
odberov počas zimnej vykurovacej sezóny:
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Graf: Pokrytie domácej spotreby zemného plynu 2013

Popri vyrovnávaní tlaku v plynárenskej sústave poskytujú podzemné zásobníky zemného plynu aj
rezervy pre obdobia sezónneho špičkového odberu plynu (tzn. počas vykurovacej sezóny). Vzťah
medzi mesačnými priemernými teplotami a ťažobno/vtláčacím režimom podzemných zásobníkov
v SR v roku 2013 znázorňuje graf nižšie. Vykurovacia (zimná) sezóna je z pohľadu prevádzky
zásobníka ťažobnou sezónou, naopak v lete sa do zásobníka zemný plyn vtláča.

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.

33

Priemerná mesačná teplota

1

2

3

4

5

Podzemné zásobníky: +ťažba/-vtláčanie

6

7

8

9

10

11

12

Graf: Korelácia priemerných teplôt a režimu podzemného zásobníka zemného plynu 2013
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Dodávatelia zemného plynu v SR
Dodávke plynu naďalej dominuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). V roku 2013 jeho
celkový trhový podiel medziročne poklesol z 67,10 % na 62,27 % (odhad energy analytics, s.r.o.).
Na druhej strane, spoločnosť SPP do popredia posunula duálnu ponuku plynu a elektriny
od jedného dodávateľa. V prípade dominantného dodávateľa zemného plynu s portfóliom po
celom Slovensku môže ísť o pokus zúročiť poznanie trhu a dostupnosť klientských údajov,
s prihliadnutím na limitujúcu skutočnosť, že zatiaľ čo každý odberateľ plynu je určite aj
odberateľom elektriny, každý odberateľ elektriny sa zákonite nemusí objaviť v databáze klientov
dodávateľa plynu.

Business Comercial
Finance, s.r.o.
VEMEX ENERGO, 0,51%
VNG Slovakia,
s.r.o.
spo.s.r.o.
1,12%
ZSE Energia
0,48%
1,41%

Slovakia Energy
Lumius Slovakia,
0,45%
s.r.o.
0,31%
Magna Energia
0,29%

ČEZ Slovensko,
s.r.o.
2,86%

SSE
0,28%
ostatní
0,19%

SHELL Slovakia, a.s.
3,73%
Elgas, s.r.o.
4,10%
RWE Gas
Slovensko, s.r.o.
22,01%

SPP, a.s.
62,27%

5

Graf: Odhadovaný podiel jednotlivých dodávateľov na celkovej dodávke v SR v roku 2013

5

Odhad energy analytics, s.r.o. podľa vývoja spotreby v minulosti a očakávaného rastu/poklesu so zohľadnením
hospodárskej situácie, s prihliadnutím na čiastkové neauditované dáta, ktoré poskytli niektorí z dodávateľov. Hodnoty
budú aktualizované po zverejnení oficiálnych údajov.
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V roku 2013 začal zemný plyn ponúkať aj dodávateľ SE Predaj, dcérska spoločnosť Slovenských
elektrární. Najvyššie podiely na trhu si udržali spoločnosti RWE Gas Slovensko, Shell Slovakia, Elgas
a ČEZ Slovensko. Najväčší medziročný percentuálny nárast trhového podielu zaznamenala
ZSE Energia.

Dodávateľ plynu

SPP, a.s.
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
SHELL Slovakia, a.s.
Elgas, s.r.o.
ČEZ Slovensko, s.r.o.
VNG Slovakia, spo.s.r.o.
VEMEX ENERGO, s.r.o.
Business Comercial Finance, s.r.o.
ZSE Energia
Lumius Slovakia, s.r.o.
SSE

Medziročná
zmena objemu
vlastnej dodávky
-0,46%
+12,35%
N/A
+37,54%
+9,57%
-14,65%
+112,12%
N/A
+315,74%
N/A
N/A

Tabuľka: Odhadované medziročné zmeny objemu dodávky 2013/2012
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7. Vybrané udalosti v legislatívnom a regulačnom rámci v roku 2013
V roku 2013 bolo vydaných niekoľko dôležitých právnych noriem, ktoré upravili energetickú
legislatívu a priniesli viaceré témy do diskusie. Významnými novelami boli Novela vyhlášky ÚRSO č.
24/2013 Z. z. o pravidlách trhu a novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysoko účinnej
kombinovanej výroby. 30. júla 2013 nadobudla účinnosť Vyhláška ÚRSO č. 221/2013 Z .z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, vzťahujúca sa na obdobie od začiatku roka
2014.
Novela vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z. o pravidlách trhu sa vyznačovala rýchlym procesom
schvaľovania a platnosť nadobudla už 1. februára 2013, i keď termín prijatia bol stanovený až
na koniec júna 2013. Výsledkom boli nielen formálne nedostatky, ale aj diskutabilné ustanovenia,
často kritizované účastníkmi trhu.
Napríklad prevádzkovateľ sústavy dostal možnosť odmietnuť prístup do sústavy, ak má subjekt
žiadajúci o pripojenie záväzky po lehote splatnosti. I keď ide o opatrenie, ktoré vyplynulo najmä
z praxe počas roka 2012, problémom je, že nemá oporu v nadradenom príslušnom zákone.
Do neštandardného postavenia sa dostáva i dodávateľ poslednej inštancie, pokiaľ si klient počas
poskytovania tejto služby nevybral nového dodávateľa. Zákazník vtedy ostáva v portfóliu
dodávateľa poslednej inštancie ako riadny zákazník, pričom daný dodávateľ mu má z tohto titulu
povinnosť vrátiť finančný rozdiel medzi cenou dodávky poslednej inštancie a dodávky v zmysle
cenníkového produktu za obdobie spätne. Nie je potrebné pripomínať, že dodávka poslednej
inštancie má vyššiu cenu práve pre nacenenie rizika a ďalších nákladov spojených so vznikom
neplánovanej povinnosti začať dodávať elektrinu/plyn zo dňa na deň, ak sa niektorý odberateľ
v takejto situácii ocitne.
Vyhláška o cenovej regulácii z roku 2013 zásadným spôsobom upravila viaceré pravidlá, ktoré boli
určené na začiatku regulačného obdobia 2012 – 2016. Rečníckou otázkou tak ostáva, či od roku
2014 nenastal akoby začiatok nového regulačného obdobia. Nie je potrebné pripomínať, že
zásadné zmeny uprostred formálne neukončeného regulačného obdobia neprispievajú k celkovej
vnímanej stabilite regulačného rámca zo strany samotných účastníkov trhu.
Rok 2013 priniesol živú diskusiu najmä k dvom témam: opätovné zavedenie cenovej regulácie pre
malé podniky (debata na strane dodávateľov) a tzv. G-komponent (debata na strane výrobcov).
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Poplatok za prístup do sústavy (G-komponent)
Pod G-komponentom možno rozumieť platbu výrobcu elektrickej energie za prístup do
elektrizačnej sústavy, či už na úrovni prenosu alebo distribúcie. Poplatok výrobca znáša za
pridelenie rezervovanej kapacity v mieste pripojenia svojho zdroja do sústavy.
V podmienkach SR regulátor určil dva spôsoby výpočtu platby G-komponentu:


na úrovni prenosu elektriny sa poplatok platí v prepočte na prácu, a to tak, aby cena za
1 MWh dodanú do sústavy neprekročila hodnotu 0,50 EUR,



na úrovni distribúcie je ročný poplatok G-komponentu vyjadrený ako 30 % z ceny
rezervovanej kapacity (rezervovaná kapacita sa v praxi rovná maximálnemu inštalovanému
výkonu daného zdroja), resp. cena 12-mesačnej rezervovanej kapacity pre zdroje, ktoré
s prevádzkovateľom sústavy nemajú uzatvorenú zmluvu o prístupe do sústavy.

Od platby za prístup do sústavy sú oslobodené vybrané skupiny zdrojov: vodné elektrárne
s inštalovaným výkonom do 5 MW, zdroje poskytujúce celý svoj výkon výlučne pre
prevádzkovateľa sústavy (teda zdroje poskytujúce len podporné služby a/alebo regulačnú
elektrinu) a malé zdroje do 10 kW v zmysle zákona č. 309/2009.
Podľa prepočtov SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu) sa platba v závislosti od
zdroja pohybuje od 2,2 €/MWh až po 20 €/MWh6.
Postoje odbornej verejnosti a účastníkov trhu sú výrazne polarizované. Na jednej strane je kritika
ohrozenia konkurencieschopnosti slovenských producentov, na druhej strane je poplatok vnímaný
ako spravodlivé riešenie, v rámci ktorého sa aj výrobcovia elektriny skladajú na krytie nákladov
prevádzkovateľov sústav, vďaka čomu cena prenosu alebo distribúcie pre ostatných zákazníkov
môže klesnúť (keďže výnos prevádzkovateľov sústav je regulovaný). Problematickou je téma Gkomponentu najmä na úrovni distribúcie, nakoľko sa poplatok neprepočítava na jednotky práce.
Napríklad Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu odhadla, že pre slnečnú elektráreň môže
poplatok za prístup do sústavy kolísať v cenovom rozpätí až do 20 EUR/MWh v prepočte na prácu,
pričom toto závisí najmä od tzv. teoretického ročného maxima využitia inštalovaného výkonu. Pre
ilustráciu, teoretické maximum fotovoltickej elektrárne predstavuje situácia, podľa ktorej by
slnečná elektráreň počas 1 – 1,5 tis. hodín v roku generovala elektrinu z plného inštalovaného

6

http://www.sapi.sk/projects/g-komponent/
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výkonu a po zvyšok roka by bola nečinná. G-komponent na úrovni distribúcie teda znevýhodňuje
v prepočte na prácu tie zdroje, ktoré dosahujú nižšie ročné teoretické maximum využitia.
Nie je preto prekvapením, že najvýraznejšími oponentmi G-komponentu sú zástupcovia výrobcov
elektriny z OZE.
O zavedenie G-komponentu sa zaujímala aj Európska komisia. Riaditeľ Direktoriátu B (vnútorný trh
s energiami) Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku (DG Energy) Klaus-Dieter
Borchardt oslovil listom s otázkami predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka. Okrem iného vyjadril obavy
o spôsobenie trhovej deformácie, znevýhodnenie výrobcov elektriny na slovenskom trhu
a spomalenie integrácie európskeho trhu.

Na záver zdôraznil potrebu vykonávať kompetencie

regulátora náležite oprávneným, odôvodneným, primeraným a nediskriminačným spôsobom,
pričom regulátor by mal zásadné zmeny zavádzať minimálne po konzultácii s regulátormi
v okolitých krajinách.
G-komponent je štandardným poplatkom v niektorých európskych krajinách. V niektorých z nich
prekračuje aj európskou smernicou určený limit 0,5 EUR/MWh (napr. v Írsku, Rumunsku, Veľkej
Británii alebo aj v susednom Rakúsku) – v takých prípadoch má ale poplatok za prístup do sústavy
na strane výroby svoju historickú genézu. V susednej Českej republike sa aktuálne o zavedení
takéhoto poplatku pre výrobcov neuvažuje.
Obnoviteľné zdroje energie a bezpečnosť elektrizačnej sústavy
Problematika obnoviteľných zdrojov energie (OZE) už dlhodobo rezonuje ako jedna z nosných
energetických tém v Európe. Všetky členské krajiny Európskej únie pripravili svoje národné akčné
plány, ktoré sú pre ne záväzné. Slovensko by malo do roku 2020 dosiahnuť súhrnný podiel OZE na
energetickom mixe krajiny na úrovni 14 %. Podľa informácií Eurobserv’ER, v roku 2012 dosiahlo
podiel 10,6 %.
Otvorené otázky ovplyvňujúce naplnenie cieľa by sa dali zhrnúť do troch základných bodov:


bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy v dôsledku pripájania nových OZE a schopnosť
reálne exportovať produkciu elektriny z OZE do zahraničia (po dokončení JE Mochovce 34),



bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy v dôsledku vplyvu neplánovaných tokov
spôsobených nadprodukciou elektriny z OZE v zahraničí (Nemecku),



celková situácia na trhu s elektrinou z pohľadu výrobcov, dotačný mechanizmus
a zavedenie platby za prístup do sústavy.
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V roku 2013 predstavila vláda SR Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných
zdrojov energie v SR. Konštatuje sa v nej, že „nárast výroby z OZE na 24 % celkovej spotreby
elektriny (t.j. cca 300 MW inštalovaného výkonu navyše) je možný a efektívny za podmienky
exportu elektriny zo Slovenska, pri zachovaní regulačnej schopnosti regulovanej oblasti SR.“
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. publikovala ešte v závere roka 2012 základné
zistenia štúdie, ktorá hovorí o vplyve OZE na sústavu. Konštatovala v nej, že ďalšie pripájanie
zdrojov na báze OZE bude v budúcnosti možné len v prípade rozšírenia cezhraničných prenosových
kapacít, ak má byť plnené bezpečnostné kritérium N-1.
K pesimistickému postoju SEPS sa v decembri 2013 pridali aj prevádzkovatelia regionálnych
distribučných sústav vyhlásením tzv. „stop stavu“, teda zastavením pripájania nových zariadení
na výrobu elektriny z OZE. Aj keď majú prevádzkovatelia distribučných sústav legislatívnu
povinnosť pripájať takéto zdroje prednostne, postoj regionálnych distribútorov je prijímanie
žiadostí o pripojenie, ale ich súčasné vyrozumenie zamietavým stanoviskom. Prevádzkovatelia
distribučných sústav tento krok odôvodnili potrebou preskúmať technický dopad a budúce
možnosti pripájania OZE do sústavy.
Ďalším potenciálnym ohrozením bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy SR sú neplánované
toky elektriny, ktoré vyvoláva nadprodukcia elektriny z nemeckých OZE. V januári 2013 vydali
prevádzkovatelia prenosových sústav krajín V4 analýzu mapujúcu uvedený problém. Dokument je
doloženou argumentáciou v prospech podpory prvotnej spoločnej pozície z marca 2012. Analýza
z januára 2013 vychádza z verejne dostupných dát (databáza Vulcanus) a argumentuje v prospech
rozdelenia (resp. upravenia) nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Súčasne analýza vidí význam
v správnej implementácii alokačnej metódy flow-based, pričom však dodáva, že jej prínosy sa
v praxi nateraz nepodarilo demonštrovať. Riešením by mohla byť aj koordinácia obchodovania
medzi Nemeckom a Rakúskom tak, aby tieto krajiny nevytvárali bezpečnostné hrozby
v prepojených elektrizačných sústavách svojich susedov. Nie je potrebné pripomínať, že
neplánované toky rovnako znižujú objem dostupných cezhraničných kapacít pre komerčný prenos
elektriny.
Do tejto debaty sa na prelome rokov 2013 a 2014 zapojilo aj združenie prevádzkovateľov
elektrizačných prenosových sústav ENTSO-E, ktoré v januári 2014 vydalo prehľad o obchodných
zónach v Európe. V ňom identifikuje aj najčastejšie preťažované cezhraničné profily, medzi nimi
i profil medzi Slovenskom a Maďarskom.
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Finančná podpora OZE na Slovensku
Jednou zo zložiek koncovej ceny elektriny, cez ktorú sa zároveň financuje aj podpora výroby
elektriny z OZE, je tarifa za prevádzkovanie systému (TPS). Je súčasťou sieťových poplatkov
a okrem podpory výroby elektriny z OZE sa cez ňu podporuje aj výroba elektriny kombinovanou
výrobou (KVET), ťažba domáceho hnedého uhlia a výroba elektriny z neho, či činnosť organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s.
25
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Graf: Historický vývoj ceny TPS [€/MWh]

* TPS v roku 2013 uvedená ako vážený aritmetický priemer podľa počtu dní pred a po úprave v rámci roka
** Rozdelenie TPS v roku 2014 je odhadom energy analytics, s.r.o.

Je potrebné poznamenať, že ani v roku 2013 sa postavenie koncových odberateľov elektriny
nezlepšilo v tom smere, že by dostávali jasnú informáciu o tom, akou sumou sa vo svojej faktúre
za elektrinu podieľajú na podpore OZE a KVET. V prvej polovici roka 2013 tiež došlo k zníženiu TPS,
pričom ÚRSO nedeklaroval, v akej miere sa znižuje časť na podporu OZE a v akej miere časť
na podporu KVET. Pre rok 2014 bola stanovená nová výška TPS, avšak zatiaľ nie je verejne známe,
akú je nová cena TPS štruktúrovaná, teda ktorá položka (OZE, KVET, uhlie, OKTE) sa do nej
premieta akou sumou. Takáto situácia vládne i napriek tomu, že tarifa za prevádzku systému
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zbiera balík peňazí, ktoré možno označiť istým spôsobom za verejné zdroje (tzn. prispievajú všetci
koncoví odberatelia, vrátane domácností, pričom systém podpory OZE je podporným dotačným
nástrojom).
Ďalšou otázkou je metodika výpočtu TPS, resp. metodika stanovenia výkupných cien elektriny
vyrobenej v závislosti od použitej technológie. Je potrebné vyzdvihnúť, že v prvej polovici 2014
v rámci pripomienkovania návrhu cenovej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú nové výkupné ceny pre
OZE a KVET od roka 2015, vznieslo Ministerstvo financií SR zásadnú pripomienku, v ktorej
požiadalo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zdôvodnenie metodiky výpočtu a určenia cien.
Regulátor pripomienku akceptoval a na prelome júna/júla 2014 publikoval podklad, v ktorom
vymenoval parametre výpočtu. Je však potrebné konštatovať, že daná podkladová správa nemá
analytický charakter a má tendenciu zjednodušovať ekonomiku procesu výroby elektriny z OZE.
Problémy s aktuálnym nastavením podpory OZE a výšky TPS majú aj prevádzkovatelia sústav.
Pôvodná myšlienka, podporovať výrobu elektriny z OZE s cieľom kryť technické a netechnické
straty v sústavách, je s ohľadom na objem týchto strát a objem produkcie elektriny z OZE
prekonaný. Navyše podľa vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu z roku 2013, ak je prevádzkovateľ
sústavy v prekupe, môže nadbytočnú elektrinu predať na trhu iba v prípade, ak je cena vyššia, než
je regulovaná cena elektriny na straty.
Celkovo, odhad deficitu v systéme podpory OZE na Slovensku sa za obdobie 2012 – 2013 odhaduje
kumulatívne za všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav v objeme 130 – 150 mil. EUR.
Tento deficit je v odstupe dvoch rokov (t-2) kompenzovaný regulačným úradom v rámci cenových
konaní. Podľa vyjadrení prevádzkovateľov distribučných sústav sa tento korekčný mechanizmus
v praxi uplatňuje.
Vplyv regulácie na konkurenciu v dodávke komodít
Cenová regulácia domácností a malých podnikov, určená na ochranu zraniteľných odberateľov
v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, sa často stáva cieľom kritiky
dodávateľov kvôli obmedzovaniu trhovej súťaže a výšky zisku v čase, keď na trhu existuje
dostatočná konkurencia, priaznivé ceny, a teda aj výber pre zákazníka.
Ak prijmeme tézu potrebnosti regulovať segment domácností, pozitívnu zmenu by prinieslo
stabilizovanie pravidiel určovania regulovaných cenových stropov – pre elektrinu, ale najmä pre
plyn. V praxi sa cenové vyhlášky menia každoročne, čo dodávateľom sťažuje schopnosť plánovať
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objemy tržieb a výnosov, v kontexte meniaceho sa objemu dodávky (vplyv trhu a konkurencie).
V plyne situáciu komplikuje polemika o tom, ktoré náklady sa považujú za oprávnené a ktoré nie.
Súčasne tu platí princíp, že pri nákupe komodity pre regulovaný segment sa 70 % prikladá cene
v dlhodobom kontrakte, zvyšných 30 % cene gas-on-gas. V praxi však takáto uniformita
nezodpovedá objektívnej situácii jednotlivých dodávateľov – SPP ani jeho konkurentov.
Ako oveľa závažnejší problém je vnímaná cenová regulácia malých podnikov, unikátna v celej EÚ.
Okrem praktických problémov spojených s rozhodovaním o zaradení konkrétneho odberateľa do
segmentu malých podnikov (spotreba za všetky odberné miesta v roku t-2 nesmie prekročiť
stanovenú hranicu) ide predovšetkým o umelý zásah do fungovania trhu, ktorý ponúka zákazníkom
možnosť výberu z pestrej palety ponúk, ktoré sa odlišujú cenou i službami.
Na mieste je teda otázka, či budú mať dodávatelia záujem pôsobiť v regulovaných segmentoch
zákazníkov. Dodávatelia priebežne vyhodnocujú situáciu aj s ohľadom na stabilitu trhu
a návratnosť investícií do vytvorenia a udržania si portfólia. Osobitne v prípade nových hráčov
treba počítať so zvýšenými investičnými nákladmi do budovania back-office, zákazníckych služieb,
investícií v podobe poskytovania motivujúcich zliav zákazníkom a podobne.
Na druhej strane, nie je potrebné pripomínať, že ak je i niektorý segment regulovaný,
dodávateľom by mala cenová regulácia garantovať návratnosť prvotnej investície v priebehu
istého obdobia, a to prostredníctvom priznania regulovanej marže dodávateľovi.
Problematickým bodom z hľadiska analýzy trhu regulovaných zákazníkov je i absencia verejne
dostupných údajov o počtoch zmien dodávateľa. ÚRSO tieto dáta síce zverejňuje, ale s pridlhým
časovým odstupom. Situáciu by sprehľadnilo publikovanie aspoň kvartálnych sumárov.
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8. Vybrané odporúčané linky na energia.sk (2013 – 2014):
Elektrická energia:


Jaroslav Hrušč: V roku 2014 sa citeľne zníži účet za elektrinu



Michal Dubeň: Záujem nových dodávateľov o segment domácností je na hrane



Implementácia Smart Grid v lokálnych distribučných sústavách



Konstantin E. Jacoby: Víťaz Temelína bude víťazom stredoeurópskeho trhu



Akú certifikáciu potrebuje SEPS?



Veľké nemocnice nakupovali elektrinu najdrahšie



Zuzana Lukáčová: Nákup elektriny pre nemocnice ovplyvňuje trh



Václav Bartuška: Reverz plynu na Ukrajinu naovplyvní európske ceny



Michal Hudec: Aktuálne otázky v kontexte obnoviteľných zdrojov energie



Spoločná štúdia SEPS, ČEPS, MAVIR a PSE k problému neplánovaných tokov elektriny



Matej Slezák: Využívanie a podpora veternej energie v podmienkach Slovenskej republiky



ENKO: Spoločnosť nevie žiť bez elektriny, treba chrániť energetickú infraštruktúru



Nemecko zdaní samovýrobcov elektriny z OZE



Michal Hudec: Prečo Francúzi odchádzajú



Maroš Baranec: Zákazník chce s dodávateľom komunikovať aj online



René Gillier: Trúfneme si utesniť aj VVER



Peter Harabin: Distribučné služby určuje aj kvalita spracovania dát



M. Pospíšil: Konania vo veci pokračovania výstavby Mochoviec sú solídny právny oriešok



Slavomír Závacký: Ako a prečo testujeme „štart z tmy“



Ján Smoleň: Prognóza cien musí zohľadňovať stav výrobnej základne



Michal Hudec: K predikciám cien elektriny pristupujeme inak



Ján Smoleň: Chceme dosiahnuť čo najlepšiu využiteľnosť predikcií pre užívateľa

Zemný plyn a teplo:


Dušan Randuška: Globálny trh s plynom nefunguje



Alexander Medvedev: Je na politikoch, aby pre CNG vytvorili stabilný právny rámec



Miroslav Kulla: Pred piatimi rokmi bol správny čas pre vstup na trh s plynom



Analýza: Európa bude závislá od ruského plynu aj v ďalšom desaťročí



Jiřina Repaská: Energetika je konzervatívny biznis
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Edward Lucas: Gazprom je hanbou Ruska



Peter Trummer: Trend klesajúceho odberu tepla bude pokračovať



Kazimír Kmeť: Čo je možné vyčítať privatizácii SPP?



Hospodárske fórum: Trh s plynom stagnuje



Michal Gončar: Energetické aspekty hazardovania Kremľa na Kryme



Energofórum 2013 Plyn: Praktické skúsenosti s aplikáciou novej legislatívy pre ÚRSO



Názor: Odídu konkurenti SPP z trhu?



Energofórum 2013 Plyn: Kam smerujú ceny plynu?



Josef Landschützer: Regulácia ohrozuje investície do teplárenstva



Názor: Zmení plyn z USA európsky trh?



Rastislav Hanulák: Zastaví novela teplárenského zákona rozpad CZT?



Miroslav Obšivaný: Novela zákona o teple zrovnoprávni postavenie výrobcov



Zuzana Mjartanová: Rusko-čínskej dohody sa netreba obávať

Legislatíva a regulácia:


Michal Šnobr: Európska energetika sa ocitla v pasci



Lenka Ferenčáková: Energetickú politiku EÚ čakajú zmeny



ZDE k centrálne fakturácii poplatkov TPS a TSS



Akčný plán EÚ pre oceľ spomína i drahé energie



Michal Šnobr: Štát má na G-komponent nárok, aj keď deformuje trh



Jaroslav Hrušč: G-komponent vnáša do systému spravodlivosť



Igor Nagy: Kedy sa na reguláciu pozrie Brusel, je otázka času



Roman Jurika: Energetická legislatíva – brzda ekonomického rozvoja na Slovensku



Slezák, Podlipná: Príprava na zavedenie solárnej dane?



Zuzana Lukáčová: Slovenský priemysel ohrozuje drahá elektrina



Branislav Sušila, Vlastimil Chaba: Podpora OZE na Slovenku



Michal Hudec: Regulátor rozhodol o budúcom zdražení elektriny



Michal Hudec: Elegantná dohoda s oceliarmi



Využívanie a podpora veternej energetiky v podmienkach SR



G-komponent už zaujal i Brusel



Poskytovanie údajov do centrálneho dátového skladu
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OKTE pripomína povinnosti spojené s odovzdávaním dát do informačného systému



Igor Nagy: Kedy sa na reguláciu malých podnikov pozrie Brusel, je otázka času



Rastislav Hanulák: STOP STAV - spôsob ako vybabrať s európskymi záväzkami?



Brusel: Regulácia na Slovensku je netransparentná a analyticky nepodložená



Lenka Illiťová: Energetické štítky musia dobehnúť technologický pokrok



Urban Rusnák: Zmluva o Energetickej charte je unikát



Zuzana Lukáčová: Keď dodávateľ ťahá za kratší koniec



Stanislav Kovalík: Odberateľ bez kontaktu s realitou sa nespráva racionálne
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