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Hneď po návrate poslancov z prázdnin do parlamentných lavíc sa na našej
politickej scéne spustila poriadna prestrelka medzi opozíciou a koalíciou.
Po dlhom čase bol predmetom ostrého boja energetický podnik. A keď sa
stretnú dva diametrálne odlišné názory na fungovanie štátnej ﬁrmy, musia
lietať triesky. Je otázne, či to pomôže samotnému podniku. Vecné riešenia
totiž ostali ďaleko za dverami národnej rady.
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SPP je ﬁrma so 60-percentným podielom na trhu s dodávkami plynu.
To je významné číslo, ktoré musí byť zaujímavé pre každého investora.
Problémom pri prebratí podniku štátom je však to, že motivácia vládnej
moci má ďaleko od klasického podnikateľského správania. Robert Fico
chce ovládnuť plynárne preto, aby si kúpil voličské hlasy za lacný plyn.
A popritom chce ešte z podniku vytiahnuť aj slušné peniaze. Napríklad
v tomto roku si štát naplánoval vyšší príjem zo zisku SPP, než ﬁrma
dokázala zarobiť. Dividenda preto bude vykrytá aj z dlhu plynární.
Takéto správanie môže do budúcna viesť k tomu, že sa ﬁrma dostane
do katastrofálneho stavu a stratí dôveru na trhu. Schéma znižovania
verejného dlhu cez štátnu ﬁrmu je priehľadná a rozoznala ju aj ratingová
agentúra Fitch, ktorá v tomto roku zhoršila známku SPP.
Napriek tomu podnik určite nie je stratený a stále z neho môže byť
prosperujúca spoločnosť. Nie je však isté, akí ľudia ho ovládnu. Pokušenie
odhryznúť si z takého veľkého koláča je určite lákavé. Navyše, keď
najvyšší šéf povie, že si poradí aj so stratou. Kritici by preto namiesto
mlátenia slamy o tom, že skupina J&T cez Fica okradla štát, mali radšej
sledovať, čo sa s podnikom stane v blízkej budúcnosti.
Zatiaľ sa stalo len to, že premiér urobil šikovný politický ťah. Ten mu môže
v konečnom dôsledku vyjsť aj z ekonomického hľadiska – určite by mu
k tomu pomohla dohoda s Ruskom, ktorá by vyrovnala stratu z kupovania
voličských hlasov. Je tu však aj významné riziko, že podnik sa bude
prepadať čoraz viac do dlhovej priepasti a nakoniec sa na jeho záchranu
budeme skladať všetci.
Miroslav Pejko
šéfredaktor
(Miroslav Pejko pôsobí v Hospodárskych novinách)
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REPORT

TOP 7 energospráv,
ktoré by vás nemali minúť
Štát získa podiel v materskej spoločnosti SPP
Štát získa 100-percentný
podiel v materskej spoločnosti
Slovenského plynárenského
priemyslu. Oznámil to na tlačovej
besede po rokovaní vlády premiér
Robert Fico (Smer-SD). Všetky
majetkové podiely, ktoré má SPP
v dcérskych spoločnostiach, majú
zostať v nezmenenej výške. Ide
hlavne o ﬁrmy SPP – distribúcia,
Eustream a SPP Storage. Taktiež
má zostať nezmenená vyrokovaná
dividendová politika z roku 2012.

Česká Bohemia
Energy prevezme
ďalšieho konkurenta –
Energetické Centrum

Ukrajina chce
diverziﬁkovať zdroje
plynu. Naftogaz a RWE
podpísali novú dohodu

Spoločnosť Bohemia Energy,
najväčší alternatívny dodávateľ
elektriny a plynu v Českej
republike, prevezme stopercentný
podiel vo ﬁrme České Energetické
Centrum (ČEC). Skupina Bohemia
Energy by tak mala zvýšiť počet
svojich zákazníkov na 550-tisíc
a jej trhový podiel by mal vzrásť
na približne 6,5 percenta.

Začiatkom septembra bola
podpísaná nová dohoda medzi
nemeckou spoločnosťou RWE
a ukrajinským štátnym koncernom
spravujúcim ropu a plyn Naftogaz.
Dohoda má regulovať dodávky
zemného plynu na Ukrajinu, ako aj
uskladňovanie plynu v ukrajinských
zásobníkoch. RWE do konca
roka 2012 predala Ukrajine už 56
miliónov kubických metrov plynu.

Slovensko vyrába
dostatok elektriny

Slovnaft začal výstavbu
novej jednotky
na výrobu polyetylénu

V roku 2012 bola celková spotreba
elektriny Slovenska v objeme
28 786 GWh. Oproti roku 2011
poklesla o 0,26 %. Znižuje sa aj
saldo medzi výrobou a spotrebou.
Hoci je Slovensko výrobou
„elektricky sebestačné“, import
elektriny bol trhovo efektívnejší ako
jej výroba zdrojmi na Slovensku.
Vyplýva to z výročnej Správy
o výsledkoch monitorovania
bezpečnosti dodávok elektriny, ktorú
vydal v júli rezort hospodárstva.
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Eustream vydal dlhopisy
za jednu miliardu eur. Ich
použitie neupresňuje
Slovenský prepravca plynu
Eustream a.s., zverejnil
informáciu o vydaní dlhopisov
v predpokladanej najvyššej
sume 1 mld. eur. Podľa denníka
Sme má dlhopisy Eustreamu
kúpiť holandská spoločnosť SPP
Infrastructure ﬁnancing B.V., ktorá
je pod kontrolou SPP. Peniaze na
získanie dlhopisov získa z vlastných
dlhopisov v hodnote 750 miliónov
eur, ktoré nakúpili banky.

Európsky parlament
podporil prechod na
moderné biopalivá
Poslanci prijali opatrenia
na zavedenie stropu na
použitie tradičných biopalív
z potravinárskych plodín a rýchly
prechod na nové biopalivá
z alternatívnych zdrojov, ako sú
morské riasy a odpad. Cieľom
novej legislatívy je zníženie emisií
skleníkových plynov.

Výstavba závodu na výrobu
polyetylénu by podľa Slovnaftu
mala byť najväčšou aktuálnou
investíciou v oblasti výroby plastov
v regióne strednej Európy. Okrem
výstavby novej linky plánuje
raﬁnéria zrekonštruovať etylénovú
jednotku a vybudovať novú
logistickú infraštruktúru. V roku 2015
by tak mala stúpnuť ročná kapacita
výroby polyetylénu v Slovnafte
o viac ako pätinu na 220-tisíc ton.

zdroj: redakcia / foto: © redakcia | © Photodune

TÉMA

SPP: politický nástroj, ale aj
podnikateľská príležitosť
Zadlžovanie štátneho podniku môže podnik zlikvidovať.
Premiér Robert Fico (Smer-SD)
začiatkom septembra oznámil
dlho očakávanú správu, že štát
prevezme zvyšný 49-percentný
podiel v materskej spoločnosti
Slovenského plynárenského priemyslu
od Energetického a průmyslového
holdingu. Chce tak ovládnuť ceny
plynu a získať si hlasy svojich voličov.
Je predsa všeobecne známe, že práve
ceny energií sú dôležité najmä pre
nízkopríjmovú časť obyvateľstva,
ktorá zrejme tvorí významnú časť
Ficovej voličskej základne.

Win win
Aká je cena tohto politického ťahu?
Štát prevezme 59-miliónový dlh,
ktorého sa spolu s akciovým podielom
vzdá zahraničný akcionár EPH. Treba
pripomenúť, že možnosť získať celý
podnik si štát uzurpoval pri transakcii
medzi predchádzajúcimi akcionármi –
E.ON Ruhrgas a Gaz de France – a EPH.
Česko-slovenská ﬁnančná skupina
pritom vstúpila do plynární podľa
vyjadrení svojich zástupcov najmä
pre plynovod Eustream. Práve ten je
doslova zlatým vajcom SPP. Vzdať sa
preto stratovej matky – jej dlh má byť
na úrovni 120 miliónov eur – sa na
prvý pohľad zdá byť logický ťah.
Najmä, keď do úvahy vezmeme
vzťahy medzi zahraničnými
akcionármi a štátom, ktoré v minulosti
viedli k súdnym sporom práve pre
ceny plynu pre domácnosti. Takto
ﬁnančníci ponechajú štátu dlhy
a budú sa môcť v pokoji sústrediť na
Eustream bez toho, aby investovali
čas a energiu do súdnych sporov
s otáznym koncom. A Robert Fico
môže Slovákom oznámiť spásonosnú
správu, že už žiadny „zlý akcionár“
nebude tlačiť na vyššie ceny plynu.
Ako sa hovorí: vlk je sýty a koza
ostala celá.

Ten najzásadnejší je, že
v regulovanom segmente – teda
pri predaji plynu domácnostiam
a malým a stredným ﬁrmám – musí
podnik predávať plyn pod cenu.
Núti ho k tomu štátny regulačný
úrad. Plynárom uznáva len 70
percent z ceny, ktorú platia ruskej
spoločnosti Gazprom v rámci
dlhodobého kontraktu. Zvyšnú
takmer tretinu ceny tvorí aktuálna
hodnota plynu na burze. A tam je plyn
podstatne lacnejší ako v dlhodobých
kontraktoch.
Zmluvu na 20 rokov SPP podpísalo
s Rusmi ešte v roku 2008. Svet bol
vtedy na prahu krízy a zrejme len
málokto tušil, aká hospodárska
recesia bude nasledovať. Určite
to však nevedeli manažéri SPP,
ktorí podpísali kontrakt na výrazne
väčší odber plynu, než dokázali
v nasledujúcich rokoch predať.
Podniky totiž nevyrábali viac, ale
menej, a logicky tak klesal aj dopyt
po plyne.

Problém: strata

Ruská ruleta

Aj tu je však zásadný háčik. Kondícia
matky SPP, ktorá predáva plyn
domácnostiam a ﬁrmám, je zlá.
Dôvodov je hneď niekoľko.

Rusi pritom podpísali zmluvu pod
podmienkou, že SPP zaplatí za
dohodnuté množstvo plynu bez
ohľadu na to, či ho odoberie alebo nie.
Okrem toho na cenu pôsobí výrazne

foto: © Photodune

aj hodnota ropy na burze, ktorá sa
pohybuje prakticky nezávisle od
trhu s plynom. Znamená to, že aj
keď na burze sa predáva plyn lacno,
SPP ho nakupuje drahšie, pretože
Gazprom počíta cenu podľa vývoja
hodnoty ropy. A tá rastie častejšie ako
v prípade plynu.
Dá sa teda skonštatovať, že manažéri
SPP si pred piatimi rokmi zahrali ruskú
ruletu, ktorá zatiaľ pre nich nedopadla
dobre.
Regulačný úrad si pevne stojí za
svojím a nie je ochotný ustúpiť. „Ceny
plynu pre domácnosti sú nastavené
korektne, SPP nedokáže preukázať
stratu,“ odkázal predseda Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví Jozef
Holjenčík. A má svojím spôsobom
pravdu. Podľa vzorca na výpočet
ceny plynári spravili chybu, keď sa
príliš spoliehali na dlhodobý kontrakt
a nenechali si priestor aj na nákup
plynu na burze.
Verdikt o tom, či zmenu na trhoch
mal regulátor zohľadniť alebo nie, sa
zrejme tak skoro nedozvieme. Hoci
nemeckí a francúzski akcionári sa
obrátili vo veci na súd, nový vlastník
EPH sa pri vstupe do podniku zaviazal,
že urovná všetky spory. A dnes, keď
energo 9 / 2013
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ﬁrma mieri do rúk štátu, sa dá len
veľmi ťažko očakávať, že manažéri
ovládaní vládou pôjdu na súd proti
štátnemu regulátorovi.

Konkurencia tlačí čoraz viac
Popri cene od Gazpromu však plynári
musia zápasiť aj s konkurenciou.
Noví hráči na trhu totiž dokážu na
burze nakúpiť plyn výhodnejšie a tak
preberajú SPP klientov. V segmente
domácností by to až tak bývalému
monopolu neprekážalo – práve tu
predsa prerába.
Horšie je to v prípade zmlúv s veľkými
ﬁrmami, do ktorých regulačný úrad
nemôže zasiahnuť. Pološtátny podnik
stratil v posledných rokoch niekoľko
zásadných klientov. Za zmienku stojí
napríklad Duslo Šaľa. A výhľad do
budúcnosti zatiaľ pre SPP nevyzerá
veľmi dobre. Pokiaľ sa zásadne
nezmení situácia na trhu alebo plynári
nevyrokujú zľavu s Gazpromom,
noví odberatelia sa k najväčšiemu
dodávateľovi na Slovensku nebudú
hrnúť.

Pozitívny scenár
Práve dohoda s Rusmi je pre podnik
svetlom na konci tunela. Podľa
informácií Energa sú rokovania
s Gazpromom na dobrej ceste
a očakáva sa zľava, ktorá by veľmi
priblížila cenu v dlhodobom kontrakte
k cene na burze. To by znamenalo,
že SPP bude už v budúcom roku
hospodáriť takmer na nule. Konečné
rozhodnutie o zmene kontraktu by
podľa vyjadrení premiéra malo padnúť
do konca novembra.
K zeleným číslam by ﬁrme malo
pomôcť zníženie ceny za skladovanie
plynu. Podľa materiálu ministerstva
hospodárstva by tak podnik mohol
ušetriť desiatky miliónov eur ročne.
Ak sa k tomu pridajú ďalšie
manažérske opatrenia: najmä
zníženie ﬁxných nákladov,
odpredaj nepotrebného majetku
a v neposlednom rade prepúšťanie
– podľa neoﬁciálnych informácií je
v podniku zbytočne zamestnaných
viac než 300 ľudí – môže byť z SPP
fungujúca ﬁrma. Odstránenie
súčasného dlhu by nemal byť
problém. Štát totiž plánuje predať
zásoby plynu, ktorých hodnota má byť
170 miliónov eur. Teda o 50 miliónov
eur viac, než je dlh ﬁrmy.

Negatívny scenár
Všetko však môže dopadnúť aj
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úplne inak. Hoci Gazprom tento rok
rozdáva zľavy jedna radosť – dočkali
sa už nemecké koncerny E.ON a RWE
a najnovšie sa dohodli aj plynárne
v Litve – na Slovensku to môže byť
inak.
Ruská federácia, ktorá ovláda
Gazprom, tlačí na Ukrajinu, aby
vstúpila do euroázijskej únie, ktorá
má byť obdobou EÚ. Brusel chce,
naopak, Ukrajinu pretiahnuť na západ.
A jednu z dôležitých úloh v tomto boji
zohráva práve plyn a Slovensko. EÚ od
nás očakáva, že pomôžeme Ukrajine
dopraviť plyn zo západu a znížiť tak jej
závislosť od Ruska. Z tohto pohľadu
je otázne, čo bude Gazprom očakávať
od slovenskej strany ako protislužbu
za lacnejší plyn. Štátni zástupcovia
sa tak môžu dostať medzi dva
mlynské kamene, a keďže Slovensko
je súčasťou Európskej únie, malo by
byť jasné, koho záujmy bude hájiť
v prvom rade.
Ďalším problémom vo fungovaní
ﬁrmy môže byť samotný fakt, že
ju budú riadiť politickí nominanti.
Skúsenosti z minulosti poukazujú skôr
na neschopnosť a skorumpovanosť
štátnych manažérov. Bude preto
veľmi zaujímavé sledovať, akí ľudia sa
dostanú do predstavenstva SPP a či
dokážu podnik riadiť v neľútostnom
konkurenčnom boji.
V neposlednom rade je tiež otázne,
či budú noví riaditelia dostatočne
tvrdí. V čase vysokej nezamestnanosti
Robert Fico rozdáva štátnu pomoc
jednému podniku za druhým len
v záujme udržania pracovných miest.
Bolo by preto skôr prekvapením, ak
by SPP znížilo počet zamestnancov na
efektívnu úroveň.
V konečnom dôsledku tak reálne
hrozí, že namiesto prosperujúcej
ﬁrmy sa z podniku stane čierna
diera, ktorej straty budú narastať
a bude hltať zisky, na ktoré má nárok
štátny rozpočet z Eustreamu a SPP –
distribúcia. Namiesto platov učiteľov
či lekárov tak budeme dotovať ceny
plynu. A to aj pre ľudí, ktorí si plynom
vykurujú svoje luxusné bazény.

Rizikové dlhy
Osobitnou kapitolou románu s názvom
SPP je zadlženosť podniku. Firma
si doteraz mohla veľmi pohodlne
požičiavať najmä vďaka ziskovým
dcéram, ktoré majú stále monopolné
postavenie na trhu a sú dostatočne
silným garantom pre investorov. Po

dlhopisoch SPP sa preto na trhu vždy
doslova zapráši.
Dôkazom je najnovšia emisia cenných
papierov, za ktorú sa zaručil Eustream.
Po dlhopisoch v hodnote 750
miliónov eur bol dopyt až v hodnote
2 miliardy. Je zaujímavé, že Eustream
neprezradil, na čo tieto peniaze
poputujú. Všetko však nasvedčuje
tomu, že po prevedení výnosov na
matku si peniaze získané dlhom
rozdelia akcionári na polovicu. Inak by
zrejme ani štát nemal ako vytiahnuť
z plynární 360 miliónov eur, ktoré
sú naplánované v štátnom rozpočte.
Matematika nepustí: čistý zisk pre
akcionárov za minulý rok je približne
400 miliónov eur. Polovica zisku
pripadajúca na štát je tak výrazne
nižšia ako naplánovaná dividenda.
História podniku pritom ukazuje,
že zvyšovanie záväzkov v záujme
vyplácania vyšších dividend, než sú
zisky, nie sú žiadnou novinkou. Tento
trend badať už počas prvej Ficovej
vlády od roku 2006 (pozri tabuľku)
a zdá sa, že staré časy sa vracajú. Ak
by štát pokračoval v podobnej taktike
znižovania verejného dlhu – záväzky
štátneho podniku sa totiž nepočítajú
do zadlženia verejných ﬁnancií –
mohol by to byť ďalší klinec do rakvy
SPP.
Rok

Záväzky

Zisk po
zdanení

Vyplatené
dividendy

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

25 577
26 815
24 619
16 797
17 404
39 920
52 349
48 960
48 412
65 222
63 987

5 898
9 193
21 879
23 862
21 879
25 091
19 047
19 305
18 738
16 900
16 991

*
*
*
18 481
19 482
20 362
42 845
24 700
25 004
25 275
17 201

Všetky sumy sú uvádzané v Sk.
*výročné správy dividendy neuvádzajú,
tlač udáva dividendy za roky 2002 – 2004
vo výške 45,1 mld. Sk

Údajné straty SPP v segmente
domácností:
2010 – 83 miliónov eur
2011 – 50 miliónov eur
2012 – 76,4 milióna eur
2013 – min. 76,4 milióna eur
Miroslav Pejko
(autor pôsobí v Hospodárskych novinách)

ROZHOVOR

Ovládnutie SPP sa štátu môže oplatiť
Plynárne pod kontrolou štátu môžu fungovať efektívne a dokonca by mohli
expandovať aj na zahraničné trhy, podobne ako iní regionálni hráči v Česku
či Maďarsku. Nový manažment však musí v ťažkých časoch prijať zásadné
rozhodnutia o znížení nákladov. Zlou vizitkou podniku je, že sa zadlžuje preto,
aby si akcionári vyplácali vyššie dividendy, než je ich zisk, hovorí partner
v audítorskej spoločnosti Deloitte Ivan Lužica.

História Slovenského plynárenského
priemyslu je plná káuz a zvratov.
Ako by ste zhodnotili pozíciu tohto
podniku v minulosti a dnes?
V minulosti to bol podnik
s monopolným postavením, ktorý
z toho dôvodu prešiel a ešte prejde
mnohými zmenami. Dnes sa jeho
postavenie, prirodzene, pôsobením
konkurencie mení. Má však výhodu
v tom, že môže ponúknuť svojim
klientom aj novú komoditu a tou je
elektrina. Môže tak získať nových
klientov a svojim súčasným klientom
ponúknuť viac. Ak sa bude správať
rozumne a trhovo, môže tiež vyťažiť
foto: archív autora

zo svojho minulého postavenia na
trhu, z existujúcej zákazníckej bázy
a prostredníctvom zlepšovania svojich
služieb môže opätovne posilňovať
svoju pozíciu na trhu.
V roku 2002 prešiel podnik čiastočne
do rúk zahraničných akcionárov. Bolo
vtedy rozhodnutie vlády predať časť
plynární správne?
Pri tejto otázke je dôležité brať do
úvahy hlavne ciele, ktoré štát vtedy
sledoval. Ak sa tieto ciele naplnili,
tak môžeme povedať, že vtedajšie
rozhodnutie bolo správne. Na to však
musí odpovedať štát. Okrem toho sa

ponúka otázka, či toto riešenie bolo
najlepšie a či sa to nedalo urobiť inak.
Ako hodnotíte pôsobenie
zahraničných akcionárov? Pomohli
podniku?
Nezabúdajme, že zahraniční akcionári
nikdy neboli jediným a výlučným
akcionárom podniku. Celý čas
bol akcionárom podniku aj štát.
Zodpovednosť za chod podniku majú
vždy všetci akcionári spoločne. Na
základe dostupných informácií si
myslím, že SPP ako skupina nie je na
tom zle a že doterajšie pôsobenie
akcionárov prináša dividendy a do
energo 9 / 2013
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ROZHOVOR
istej miery aj zabezpečuje rozvoj
skupiny.
Je správne, že sa teraz matka SPP
dostáva opäť do rúk štátu?
To je znovu otázka pre štát, prečo
to robí. Čo tým sleduje a čo chce
dosiahnuť. Za tým je druhá otázka,
či je to najlepšie riešenie, respektíve
či neexistujú iné možnosti na
dosiahnutie týchto cieľov.
Premiér vyhlásil, že SPP chce získať
preto, aby ovládol ceny plynu. Nie je
to deformácia trhu?
Pokiaľ to bude v otvorenom
a trhovom prostredí bez
administratívnych zásahov, tak
to nepovažujem za deformáciu.
Nakoniec tu máme protimonopolný
úrad, európske regulačné orgány
a v prípade umelých zásahov štátu
by išlo o nedovolenú štátnu pomoc,
ktorá je prísne sledovaná Európskou
komisiou.
Mohol by podobný hospodársky
výsledok ako počas pôsobenia
zahraničných akcionárov dosiahnuť aj
podnik pod plnou štátnou kontrolou?
Na to je veľmi jednoduchá odpoveď.
Ak si štát bude dobre vykonávať
akcionárske práva a dosadí si dobrý
manažment, tak nevidím dôvod,
prečo by to nemalo tak byť. S obľubou
dávam za príklad štátom vlastnené
spoločnosti v západnej Európe,
ktoré expandovali do nášho regiónu.
Preto si myslím, že aj štát za istých
okolností môže dobre manažovať
svoje majetkové účasti.
V okolitých krajinách sú veľmi silné
energetické podniky s účasťou štátu.
Má SPP potenciál, aby sa stalo časom
takým silným regionálnym hráčom
ako napríklad ČEZ alebo MOL?
Transakcia prebieha v období krízy,
otvoreného trhu a celého radu
iných problémov. Nielen v sektore
energetiky, ale globálne je ekonomika
úplne iná ako pred 10 – 15 rokmi.
Preto bude oveľa ťažšie získať si silné
postavenie medzi už zabehnutými
ﬁrmami. Na druhej strane, každá
kríza si vyžaduje inovatívne postupy
a tu je priestor stabilných hráčov
predbehnúť.
Kde ešte vidíte priestor na rozmach
podniku? Na aké trhy by mohol
podnik expandovať?
Keďže sa v okolitých krajinách
liberalizuje, tak v podstate hocikde.
Je to otázka celkovej stratégie
a disponibilných zdrojov, ktoré každá

8

energo 9 / 2013

expanzia vyžaduje.
Potom treba už
len dobrý produkt
spojiť s excelentným
a zákaznícky
orientovaným
prístupom
a službami. To je
spôsob, ako sa dajú
predbehnúť ﬁrmy
pôsobiace na trhu.
Aké kroky očakávate
od štátu ako nového
vlastníka?
Radikálne zníženie
nákladov, motivácia
zamestnancov
k vyšším výkonom
a inováciám.
Klientsky orientovaný
prístup na všetkých
úrovniach.
Vláda si pri prebratí
podniku veľa
sľubuje od dohody
s Gazpromom
o lepšej cene plynu.
Môže byť štát ako
100-percentný
akcionár v lepšej
vyjednávacej pozícii než predošlí
akcionári?
Myslím si, že to bude veľmi ťažké.
Nemyslím, že štát je iný klient ako
štandardný komerčný odberateľ. Ale
možno budeme prekvapení.
Čo by mala ﬁrma podniknúť v prípade,
ak nebude v týchto rokovaniach
úspešná?
V takom prípade bude spoločnosť
nútená pristúpiť k prijímaniu
štandardných opatrení, akými sú
zníženie nákladov na minimálnu
rozumnú úroveň, zameranie sa
na výnosovú stránku, respektíve
kombinácia oboch týchto opatrení.
Ďalšou z možností je zvýšenie podielu
na trhu. To je možné stabilizáciou
existujúcich klientov a získaním
nových aj prostredníctvom novej
komodity. Proaktívna práca s trhom
predstavuje vytvorenie si pozície na
lepšie rokovanie o nákupných cenách
pri expirácii kontraktu.
Hovorí sa napríklad
o prezamestnanosti v SPP. Myslíte si,
že noví manažéri budú prepúšťať?
Neviem, čo chce urobiť štát. Počkajme
si na rozhodnutia, ktoré padnú zrejme
v krátkom čase. Dá sa však očakávať
aj znižovanie počtu zamestnancov.

Podľa vyhlásení politikov má dnes
SPP veľké straty najmä pri dodávke
plynu domácnostiam a malým
podnikom. Celkový dlh je až 120
miliónov eur. Mohol by stratu podniku
v segmente domácností znížiť aj
odlev zákazníkov k alternatívnym
dodávateľom s tým, že by sa
viac zameral na ﬁrmy, kde nie je
regulácia?
Za predpokladu, že tento segment
je stratový, tak áno, mohol. Je naozaj
stratový? Ak je stratový, prečo by
alternatívni poskytovatelia išli do
tohto segmentu? Ako sa k tomu
stavia regulátor, keď je to stratové?
Tu je veľa otázok, na ktoré treba
odpovedať a až potom môžeme
jednoznačne povedať, či to pomôže,
respektíve, čo vlastne pomôže.
V súčasnosti nie je práve najlepšou
vizitkou SPP, že dcérske ﬁrmy sa
zadlžujú, aby materská spoločnosť
mohla vyplácať vyššie dividendy,
než sú zisky spoločnosti. Všimli si to
napokon aj ratingové agentúry, ktoré
preto zhoršili známku ﬁrmy. Je takýto
systém správny a udržateľný?
Dúfam, že ide skôr o jednorazový
úkon ako dlhodobé riešenie.
Z dlhodobého pohľadu to nie je
správny postup.
Zhováral sa: Miroslav Pejko

foto: archív autora

POLITIKA

Eustream vydal dlhopisy
za 1 mld. eur. Ich použitie neupresnil
Pološtátna ﬁrma a ministerstvo hospodárstva ignorujú otázky.
Slovenský prepravca plynu
Eustream a.s., zverejnil informáciu
o vydaní dlhopisov v predpokladanej
najvyššej sume 1 mld. eur. Dôvody
vydania dlhopisov ani ich prípadné
použitie nechcel komentovať, na
otázky energie-portal.sk reagoval
odkazom na rozhodnutie akcionárov
v súlade so zákonom. Ministerstvo
hospodárstva na otázky taktiež
nereagovalo. Analytik inštitútu INESS
Radovan Ďurana sa domnieva, že
za tým môže byť snaha vlády získať
z dlhopisov hotovosť, čím by mohla
hospodáriť s vyšším schodkom.
Informáciu o vydaní „Dlhopisu
EUSTREAM“ inzerovala spoločnosť
v septembri v printovom vydaní
denníka Pravda. Podľa tohto
dokumentu je menovitá hodnota
každého dlhopisu 1 000 eur, pričom
predpokladaná najvyššia suma
menovitých hodnôt vydávaných
dlhopisov má dosiahnuť jednu
miliardu eur.
Hoci v roku 2012 dosiahol Eustream
zisk 266 miliónov eur, dôvody vydania
dlhopisov ﬁrma neobjasnila. „Vydanie
dlhopisov súvisí s optimalizáciou
kapitálovej štruktúry a je v súlade
s ﬁnančnou politikou, na ktorej sa
dohodli akcionári SPP – Slovenská
republika a Energetický a průmyslový
holding, a.s. (EPH),“ uviedol pre
energie-portal.sk hovorca Eustreamu
Vahram Chuguryan.
Eustream podľa zverejneného oznamu
nepožiadal o prijatie dlhopisov na
obchodovanie na trhu burzy cenných
papierov ani na inom trhu s cennými papiermi. Jedným z dôvodov by mohla byť
skutočnosť, že dlhopisy už majú kupca.
Prepravca plynu sa však k dôvodom
neobchodovania dlhopisov na burze
vyjadril taktiež vyhýbavo. „Emisné
podmienky boli zverejnené v zmysle
zákona, iné detaily zamýšľanej
transakcie nateraz nezverejňujeme,“
uviedol Vahram Chuguryan.
Ministerstvo hospodárstva na otázky
energie-portal.sk nereagovalo.
foto: © Dreamstime

Sme: Peniaze od SPP
Dlhopisy v hodnote jednej miliardy
eur slovenského prepravcu plynu
Eustream má kúpiť holandská
spoločnosť SPP Infrastructure
ﬁnancing B.V., ktorá je pod kontrolou
SPP. Peniaze na získanie dlhopisov
získa z vlastných dlhopisov v hodnote
750 miliónov eur, ktoré nakúpili banky.
Uviedol to denník Sme.
Z informácie o preferovanom
spôsobe reorganizácie skupiny

Kontext
Najdôležitejšie kroky vedúce k ﬁnálnej
štruktúre:
– Úver do SGH vo výške 49 %
očakávanej distribúcie akcionárom;
– Vklady spoločných dcérskych
spoločností (Eustream, SPP –
distribúcia, Nafta, Pozagas, SPP
Storage a ostatné spoločnosti
skupiny SPP s výhradou riešenia
výmeny podielov v spoločnostiach
prevádzkujúcich zásobníky ZP) do SPP
Infrastructure;
– Predaj 49 % SPP Infrastructure do
SGH;
– Nákup 49 % vlastných akcií SPP
(v matke – obchodníkovi) od SGH,
čím sa efektívne FNM stane jediným
akcionárom SPP;
– Zápočet pohľadávok SPP z titulu
predaja 49 % SPP Infrastructure

spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, ktorú prerokovala vláda
SR 4. septembra, vyplýva, že
k ﬁnálnej štruktúre bude potrebné
uskutočniť vklady spoločných
dcérskych spoločností (Eustream,
SPP – distribúcia, Nafta, Pozagas,
SPP Storage a ostatných spoločností
skupiny SPP s výhradou riešenia
výmeny podielov v spoločnostiach
prevádzkujúcich zásobníky ZP) do SPP
Infrastructure.
Radovan Kazda

a záväzku z titulu nákupu 49 %
vlastných akcií SPP. Kompenzácia
ekonomických beneﬁtov a nákladov
(pričom v rámci reorganizácie budú
takisto vyhodnotené a vysporiadané
doteraz dohodnuté kompenzácie
zachovávajúce princíp daňovej
neutrality);
– Zníženie základného imania na SPP
Infrastructure a následný zápočet
záväzku zo zníženia základného
imania voči pohľadávkam za SGH
a SPP; a
– SPP deklaruje dividendy vo výške
51 % očakávanej distribúcie
akcionárom jedinému akcionárovi
FNM.
(Zdroj: Informácia o preferovanom spôsobe
reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. | MH SR)
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Do akej miery je
„G-komponent”
prípustný?
Platba za prístup do siete je sporným opatrením.
Aké riešenia sú možné?
Od 1. 1. 2014 budú výrobcovia
elektriny povinní platiť za prístup
do siete (G-komponent), výška
platby bude po prvých odhadoch
cca 20 000 eur za MW/rok. Zatiaľ
čo predovšetkým prevádzkovatelia
zariadení na výrobu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energií
zvažujú právne opatrenia, ÚRSO sa
snaží upokojiť situáciu a sľubuje nižšie
platby. Konkrétna výška platby bude
známa až koncom jesene 2013. Proti
prípustnosti platby za prístup do
siete sú dobré argumenty, najmä pre
prevádzkovateľov zariadení na výrobu
elektriny z obnoviteľných zdrojov
energií.

Čo je G-komponent
„G-komponent” pochádza
z anglického „Grid charge” a zahŕňa
poplatky za prístup do siete. Dňa
11. 7. 2013 vydalo ÚRSO vyhlášku
č. 221/2013 (uverejnená v zbierke
zákonov 27. 7. 2013), ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike na rok 2014 (ďalej
ako „vyhláška o cenovej regulácii”).
Novinkou je ustanovenie § 26 ods.
23 vyhlášky o cenovej regulácii,
podľa ktorej platí: „Platba za prístup
do distribučnej sústavy sa uhrádza
prevádzkovateľovi regionálnej
distribučnej sústavy výrobcom
elektriny pripojeným do regionálnej
distribučnej sústavy vo výške 30 %
hodnoty maximálnej rezervovanej
kapacity”.
Výška maximálnej rezervovanej
kapacity sa dojedná v zmluve
o pripojení zariadenia do regionálnej
distribučnej sústavy a v prípade
absencie takejto zmluvy z celkového
inštalovaného výkonu zariadenia.
Konkrétna výška platby sa vypočíta
potom z ceny za dvanásťmesačnú
rezervovanú kapacitu podľa účinného
cenového rozhodnutia úradu.
Vyúčtovanie platby sa uskutoční
na základe faktúry vystavenej
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prevádzkovateľom regionálnej
distribučnej sústavy.
Platba však neplatí pre všetky
zariadenia. Neuplatní sa pre výrobcu
elektriny, ktorého zariadenie na
výrobu elektriny slúži výlučne na
poskytovanie podporných služieb pre
prevádzkovateľa prenosovej sústavy
alebo výlučne na dodávku regulačnej
elektriny, a výrobcu elektriny, ktorý
prevádzkuje zariadenie na výrobu
elektriny z vodnej energie s celkovým
inštalovaným výkonom do 5 MW.
Podľa aktuálnych cien ZSE by
pre zariadenie s výkonom 1 MW
s rezervovanou kapacitou 950 kW
predstavovala platba za prístup do
siete cca 18 270 €/rok. Iné výpočty
rátajú dokonca s cenou vo výške cca
20 000 €/MW/rok.
Konečné tarify na rok 2014 budú
známe až koncom jesene 2013, keď
ÚRSO vydá cenové rozhodnutia
prevádzkovateľom distribučných
sústav. ÚRSO však tvrdí, že výška
platby bude nižšia ako spomínaných
20 000 €/MW/rok.

K prípustnosti G-komponentu
Existuje množstvo právnych úvah
o prípustnosti tejto platby za prístup
do siete, pričom tieto argumenty sa
líšia a sčasti sú nasmerované iba proti
výške alebo voľbe adresáta.
Výška platby v rozpore s právom EÚ
Vychádzajúc z aktuálnych cien by platby
hradené prevádzkovateľmi elektrární
predstavovali cca 1,10 €/MWh.
Za takúto cenu obdrží prevádzkovateľ
v zmysle § 2 písm. a) bod 12.2 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike právo
využívať distribučnú sústavu, tzn. právo
na prepravu elektriny. Ide o platbu
za prepravu. Na úrovni EÚ existuje
nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010
o mechanizme kompenzácie
o spoplatnení prenosov[1], podľa

ktorého sa priemerné ročné poplatky
výrobcov za prístup do prenosovej siete
na Slovensku v zmysle prílohy, časť
B, bod 3 musia pohybovať v rozmedzí
0 – 0,5 €/MWh.
V konkrétnom prípade sa
„G-komponent” vzťahuje aj na
prístup do distribučnej sústavy a nie
je celkom jednoznačné, či má EÚ
nariadenie dosah aj na túto prepravu
elektriny. Každopádne by to však bolo
úplne jedinečné a išlo by o prípad
„vnútroštátnej diskriminácie”, ak
by vnútroštátny prenos bol značne
drahší ako prenos cez hranice. Na
zabránenie neprípustnej diskriminácie
teda výška platby za prístup do
sústavy nesmie prekročiť maximálnu
hranicu stanovenú nariadením EÚ.
Táto je pri momentálne stanovených
cenách prekročená o viac než 100 %.
Keďže nariadenie EÚ je priamo
účinné a má prednosť pred vyhláškou
ÚRSO č. 221/2013, nesmie byť platba
za prístup do siete – nezávisle od
osobitných argumentov – v žiadnom
prípade vyššia ako 0,5 €/MWh.
Rozpor so zákonom o obnoviteľných
zdrojoch
Pokiaľ majú podľa § 3 zákona
o obnoviteľných zdrojoch energie[2]
zariadenia nárok na podporu, je
účtovanie „G-komponentu” sporné.
Zákon o obnoviteľných zdrojoch
priznáva prevádzkovateľovi zariadenia
na výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie právo predávať
vyrobenú elektrinu za tzv. „výkupnú
cenu” do distribučnej siete. Právne ide
o predaj elektriny prevádzkovateľovi
distribučnej siete za pevne stanovenú
cenu úradom pre reguláciu.
Cena elektriny pozostáva podľa §
6 zákona o obnoviteľných zdrojoch

protiargumentov – účtovanie
G-komponentu prípustné.
Porušenie medzinárodných dohôd
Slovensko je členom viacerých dvoja viacstranných dohôd, ktoré zahŕňajú
aj ochranu investícií. Zjednodušene
povedané, tieto dohody majú ochrániť
medzinárodného investora pred
neskoršími zmenami zákonov, ako aj
pred novými daňami alebo odvodmi,
ak by ohrozovali jeho investíciu.
Dohody síce neobsahujú žiaden
absolútny zákaz nových daní alebo
odvodov, ale pri práve oznámenom
G-komponente prichádza do úvahy
neskoršie ovplyvnenie hodnoty
investícií, na základe čoho má
prípadné medzinárodné arbitrážne
konanie celkom jednoznačnú
vyhliadku na úspech.
energie z ceny na straty a doplatku,
pričom práve doplatky majú zaistiť,
že prevádzkovateľ zariadenia
dostane zákonom garantovanú
cenu za elektrinu. Bolo by v hrubom
rozpore so zmyslom a cieľom zákona
o podpore obnoviteľných zdrojov
energie, ak by prevádzkovateľ siete
znižoval zákonom garantovanú
výkupnú cenu za elektrinu účtovaním
platby za prepravu.
Pokiaľ zariadenie na výrobu
elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie „dodáva” elektrinu, čiže ju
predáva za úradne stanovenú cenu
prevádzkovateľovi siete, nevyužíva
toto zariadenie právo na prístup
k sieti, tzn. právo na využívanie
siete a prepravu elektriny vôbec.
Do úvahy prichádza právo na
prístup k sieti, ak by výrobca
elektriny v zmysle „prístupu tretích
osôb” („TPA – third party access”)
prostredníctvom distribučnej
sústavy dodával elektrinu ním
zvolenému odberateľovi. Ak
výrobca elektriny nedodáva
elektrinu ním zvolenému
odberateľovi, ale predáva ju priamo
prevádzkovateľovi distribučnej siete,
nejde o právo na prístup k sieti
a nemožno zaň ani účtovať platbu.
Existujú zariadenia, ktoré nahrádzajú
obnoviteľné zdroje energie, ale
z dôvodu ich veľkosti alebo iných
kritérií vôbec, alebo len sčasti
„dodávajú”, tzn. predávajú elektrinu
prevádzkovateľovi distribučnej siete
a nemajú žiadne neobmedzené
právo na výkupnú cenu. Pokiaľ
tieto zariadenia nedodávajú, ale
právom na podporu prostredníctvom
prednostného pripojenia
a prístupu vytvárajú spotrebu,
bolo by – s výhradou ostatných
foto: © Photodune

Porušenie základných práv
Tak Ústava Slovenskej republiky,
ako aj Európsky dohovor o ochrane
ľudských práv a základných
slobôd a katalóg základných práv
EÚ chránia dôveru podnikateľa
v právny systém, slobodu podnikania
a vlastníctvo. Výstavba zariadení
na výrobu elektriny predstavuje
nákladnú investíciu, ktorá
vychádza z dlhodobých kalkulácií.
Predovšetkým pre zariadenia na
výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie so zákonom
garantovanou výkupnou cenou, ale aj
pre konvenčné zariadenia predstavuje
neskoršie zavedenie obdobnej platby
porušenie uvedených základných
práv.
Formality
Pri schvaľovaní vyhlášky o cenovej
regulácii neboli dodržané lehoty
medzi uverejnením a účinnosťou
predpisu a bude zastávaný názor, že
zákonom alebo vyhláškou nemožno
upraviť mimozmluvné vzťahy. Podľa
môjho názoru sú tieto argumenty
správne, ale osamote nedostačujúce
na zabránenie G-komponentu, keďže
tieto formálne nedostatky možno
odstrániť zmenou vyhlášky o cenovej
regulácii.

Ďalší postup
a odporúčané právne kroky
ÚRSO má ešte možnosť zmeniť
vyhlášku o cenovej regulácii. Takisto
žiaden prevádzkovateľ distribučnej
sústavy nie je povinný účtovať
G-komponent, resp. podať návrh na
cenové rozhodnutie. Odporúčame
preto komunikovať s ÚRSO
a prevádzkovateľmi sietí.

a podala prokuratúre a Európskej
komisii podnet na preskúmanie
G-komponentu.
Pokiaľ nebudú vydané cenové
rozhodnutia a G-komponent nebude
účtovaný, nie je podľa môjho názoru
prípustné podávať proti nemu
žalobu. Ak bude G-komponent
vyúčtovaný, ale nebude uhradený,
môže prevádzkovateľ siete odpojiť
zariadenie od siete. Z tohto dôvodu
odporúčame za G-komponent
s výhradou zaplatiť a na ďalší
deň požadovať vrátenie, resp.
žalovať. V rámci tejto žaloby možno
uviesť všetky argumenty proti
G-komponentu, pričom podľa môjho
názoru je každý súd pri takejto
zložitosti veci povinný túto vec
predložiť Ústavnému súdu alebo
Súdnemu dvoru EÚ.
Po vyčerpaní vnútroštátnych
inštancií ostáva medzinárodným
investorom ešte možnosť obrátiť sa
na rozhodcovský súd.
– Momentálne neplatia prevádzkovatelia
zariadení žiaden poplatok za využívanie
siete.
– Od 1. 1. 2014 platí nový „G-komponent”
(od „grid charge”), ktorý pri aktuálnych
cenách predstavuje cca 20 000 €/MW/rok
pre prevádzkovateľov zariadení.
– Tarify na rok 2014 budú známe až
koncom jesene 2013, keď ÚRSO vydá
cenové rozhodnutia.
– ÚRSO tvrdí, že platby budú v skutočnosti
nižšie ako uvedených 20 000 €/MW/rok.
– Proti platbe sú rôzne argumenty:
§ Výška platby je v rozpore s nariadením EÚ,
§ Platba je v rozpore so zákonom
o podpore obnoviteľných zdrojov energie,
§ Neskorším zavedením platby sú
porušované medzinárodné dohody
o ochrane investícií,
§ Neskorším zavedením platby sú
porušované základné práva pri
existujúcich projektoch,
§ Vyhláška č. 221/2013 Z. z. má formálne
nedostatky.
– Právne kroky, odporúčame:
§ Využiť všetky komunikačné kanály
k distribučným spoločnostiam a ÚRSO,
aby žiadna, čo i len nízka platba za
prístup k sieti, nebola schválená,
§ Po 1. 1. 2014 zaplatiť za G-komponent
iba s výhradou, aby nebolo ohrozené
pripojenie k sieti a peniaze následne
požadovať (súdnou cestou) späť.
Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mag. Martin Baláž
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.
[1]

[2]

Slovenská asociácia fotovoltického
priemyslu (SAPI) už využila možnosť

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra
2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa
mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi
prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu
k spoplatneniu prenosov
Zákon 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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ÚRSO zverejnilo analýzu, ktorá
má potvrdzovať lacnejšie ceny
elektrickej energie
Hoci regulátor si za svojím tvrdením naďalej stojí, viaceré nadnárodné ﬁrmy
s ním nesúhlasia.
Predseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví Jozef Holjenčík
v rozhovore pre energie-portal.sk
v máji tohto roku uviedol, že
štatistiky Eurostatu, podľa ktorých
má priemysel na Slovensku výrazne
nadpriemerne vysoké ceny elektriny,
sú zavádzajúce. Analýzu, ktorá to
má potvrdzovať, však namiesto do
konca júna pripravil až na sklonku
augusta, keď ju poskytol redakcii
energie-portal.sk. Hoci regulátor si za
svojím tvrdením naďalej stojí, viaceré
nadnárodné ﬁrmy s ním nesúhlasia.
„Nesúhlasím s tým, že máme
v porovnaní s európskymi krajinami
vysoké ceny elektriny pre priemysel.
Eurostat uvádza nesprávne
čísla. Rôzne odvetvia majú inú
spotrebu. Keď sme porovnávali
platby konkrétnych podnikov u nás
a v okolitých krajinách, tak výsledky
vyšli úplne inak. Eurostat navyše
používa nesprávnu metodiku aj
v tom, že v niektorých krajinách sú
z ceny vyňaté niektoré zložky, ktoré
u nás započítavame,“ uviedol vtedy
Holjenčík.
V rozhovore zároveň prisľúbil, že
analýzu, ktorá potvrdí, že ceny na
Slovensku nie sú vysoké, zverejní
úrad do konca júna tohto roku.
Redakcia energie-portal.sk v lete
viackrát požadovala od úradu jej
zaslanie, napokon ju regulátor
pripravil až koncom augusta. Analýzu
zaslal v skrátenej verzii bez metodiky.
Plnú verziu sme si opätovne vyžiadali,
no úrad ju napokon nevydal. „Ostatné
časti analýzy majú pracovný charakter
a nepovažujeme ich za podstatné.
Takto bola analýza zverejnená aj
na našej webovej stránke,” uviedol
hovorca ÚRSO Miroslav Lupták.

Firmy nesúhlasia
Viaceré nadnárodné ﬁrmy s tvrdením
úradu nesúhlasia. Podľa hovorcu
U. S. Steel Košice Jána Baču je
problematika veľmi široká a vo

12
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všeobecnosti je európsky priemysel
zaťažený vyššími cenami energií
ako väčšina jeho medzinárodnej
konkurencie. „Priemerné ceny
pre koncových zákazníkov
v EÚ sú dvojnásobné oproti cenám
v Spojených štátoch a podstatne
vyššie než ceny vo väčšine
krajín OECD a v rozvíjajúcich sa
ekonomikách.
A Slovensko ako najpriemyselnejšia
krajina v EÚ podľa podielu priemyslu
na HDP má jedny z najvyšších cien
elektriny v rámci EÚ,“ konštatuje
Bača. Upozornil tiež na to, že pre
geograﬁckú polohu je Slovensko
priamo konfrontované s konkurenciou
z Ukrajiny a Ruska, kde veľké
podniky platia oveľa nižšie ceny
za elektrinu a majú rôzne úľavy na
základe intervencií štátu do národnej
ekonomiky.
„Ceny elektriny za ostatné roky
rapídne narástli. Od roku 2005 do
2012 v európskom priemysle vzrástli
až o 38 percent. V súčasnosti tvoria
náklady za energie až 40 percent
z celkových výrobných nákladov
v hutníckom priemysle,“ vysvetľuje
hovorca hutníckeho gigantu.

SHP Group: Pre elektrinu
strácame v našom odvetví
konkurencieschopnosť
Na vysokú cenu elektrickej energie
v rámci europriestoru poukazuje aj
spoločnosť SHP Group, podnikajúca
v oblasti papierenského priemyslu.
Anna Bieliková, zastupujúca
spoločnosť SHP Group, pre internetový
denník energie-portal.sk uviedla, že
ﬁrma sleduje vývoj cien elektriny
v SR v porovnaní s ostatnými
krajinami EÚ. „Sme si vedomí, že
problematika vysokých cien elektriny
u nás v porovnaní s inými krajinami
EÚ v rámci nášho segmentu nesúvisí
priamo s dodávateľom elektriny,
od ktorého nakupujeme elektrickú

energiu. Podstatný vplyv na cenu
elektriny majú regulované zložky
ceny, ktoré sú v ostatnej dobe
do veľkej miery ovplyvňované aj
nárastom podielu výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov. Zložky ceny,
ktoré nemáme možnosť ovplyvniť
ani napríklad zmenou dodávateľa,
predstavujú pre našu spoločnosť
až takmer 50 % z ceny dodávanej
elektriny,“ uviedla Bieliková.
Vysoká regulovaná zložka však
nie je podľa SHP Group jediným
dôvodom vyššej ceny elektriny.
„V SHP Slavošovce máme pripojenie
VN, ktoré je spoplatnené vyššou
tarifou ako VVN v prípade SHP
Harmanec, čo spôsobuje, že práve
v oblasti energetickej náročnosti
máme výrazne vyššie náklady ako
konkurencia,“ uviedla Anna Bieliková.
Potvrdila tiež, že v ich segmente
má skupina vyššie náklady
spojené so spotrebou elektrickej
energie pri výrobe ako konkurenti
z iných krajín EÚ. SHP ako skupina
s nadnárodnou pôsobnosťou
vyváža produkty nielen do krajín
Únie, ale aj mimo nej. „Pôsobíme
v náročnom konkurenčnom prostredí,
a preto cítime ako nevýhodu, ak má
konkurencia z iných krajín vďaka
nižším cenám elektriny následne
nižšie vstupné náklady a tým
i možnosť ponuky lepších cien svojich
výrobkov či vyšších obchodných
marží,“ konštatovala Anna Bieliková.
Tvrdenie regulačného úradu
spochybňuje aj spoločnosť Chemox
Holding. Podľa riaditeľa spoločnosti
Romana Karlubíka ﬁrma porovnáva
ceny elektrickej energie v rámci ich
segmentu a štatistiky Eurostatu, ktorý
prisudzuje Slovensku nelichotivé
pozície v cene energie, správne.
Radovan Kazda, Barbora Mátejová
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Ukrajina chce diverziﬁkovať zdroje plynu
Naftogaz a RWE podpísali novú dohodu, ktorá má regulovať dodávky zemného
plynu na Ukrajinu, ako aj uskladňovanie plynu v ukrajinských zásobníkoch.
Začiatkom septembra bola podpísaná nová
dohoda medzi nemeckou spoločnosťou
RWE a ukrajinským štátnym koncernom
spravujúcim ropu a plyn Naftogaz. Dohoda
má regulovať dodávky zemného plynu
na Ukrajinu, ako aj uskladňovanie plynu
v ukrajinských zásobníkoch. RWE do konca
roka 2012 predala Ukrajine už 56 miliónov
kubických metrov plynu. Informáciu
priniesol portál Worldwide News Ukraine.
Podľa informácie ukrajinského ministra
pre energiu a uhoľný priemysel Eduarda
Stavitského, citovaného ukrajinskou
nezávislou spravodajskou agentúrou rbc.
ua, bola 5. septembra podpísaná nová
dohoda medzi nemeckou spoločnosťou
RWE a ukrajinským štátnym koncernom
spravujúcim ropu a plyn Naftogaz.
Spolupráca s nemeckou spoločnosťou je
súčasťou ukrajinskej snahy diverziﬁkovať
svoj dovoz plynu a posilniť národnú
a európsku energetickú bezpečnosť, keďže
Ukrajina nielenže nakupuje väčšinu svojho

dovážaného plynu z Ruska, ale je zároveň
tranzitnou krajinou pre ruský plyn smerujúci
do Európy.
Ukrajina podpísala rámcovú dohodu
s RWE týkajúcu sa dodávok plynu do tejto
východoeurópskej krajiny už v máji 2012.
Spoločnosť sa zaviazala predávať Ukrajine
ročne až do 5 miliárd kubických metrov
plynu. Ukrajina sa snaží vyrokovať zľavu
na plyn, ktorý kupuje od svojho severného
suseda, keďže ruský plyn dovážaný na
Ukrajinu sa predáva za cenu 406 amerických
dolárov za tisíc kubických metrov (podľa
údajov z prvej štvrtiny roka 2013). Podľa
ukrajinského premiéra Mykola Azarova je
plyn kupovaný od RWE o 100 amerických
dolárov lacnejší ako ten ruský.
Snahy Ukrajiny o diverziﬁkáciu zahŕňajú
taktiež snahu o dohodnutie dodávok plynu
zo Slovenska a Rumunska. Testovacie
dodávky plynu zo Slovenska prebehli
v máji 2013. V októbri tohto roka zase
podľa ministra Stavitského Ukrajina plánuje

podpísanie dohody o dodávkach plynu
z Rumunska.
Navyše si Ukrajina dohodla transport plynu
cez Poľsko a Maďarsko. Do konca septembra
2013 by Ukrajina chcela zvýšiť dodávky
plynu cez Maďarsko na úroveň 15 miliónov
kubických metrov denne. Podľa ukrajinskej
národnej agentúry Ukrinform celkovo
v auguste tohto roka Ukrajina doviezla
viac ako 230 miliónov kubických metrov
zemného plynu z Poľska a Maďarska.
Podľa vyjadrenia prezidenta Ukrajiny Viktora
Janukoviča zo septembra tohto roka znížila
Ukrajina spotrebu ruského zemného plynu
zo 41 miliárd kubických metrov v roku 2010
na úroveň 27 miliárd v tomto roku. Zároveň
podľa Ukrinformu podotkol, že vlastná
produkcia Ukrajiny dosiahla úroveň približne
21 miliárd kubických metrov ročne. Rovnako
vyvíja Ukrajina i alternatívne zdroje energie.
Zdroj: Worldwide News Ukraine
(mik)
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Podvody s výrobou elektriny z OZE
je ťažké odhaliť
ÚRSO pri odhaľovaní podvodov nie je veľmi úspešné.
Približne každý šiesty obnoviteľný zdroj energie
porušil platnú legislatívu. Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) preveril 1 217 zdrojov, pri ktorých
zistil vo viac ako 200 prípadoch nedodržiavanie
zákona. Ako uviedol hovorca regulačného úradu
Miroslav Lupták pre energie-portal.sk, porušenia boli
administratívneho, ale aj závažného charakteru. ÚRSO
pre závažnosť prípadov dokonca takmer polovicu
zistení postúpilo na generálnu prokuratúru.

Súdy to vidia inak
Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Jany
Tökölyovej v tejto veci konajú tak v trestnej, ako
aj v netrestnej agende. Netrestnú časť má na
starosti generálna prokuratúra a trestnú Úrad
špeciálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra riešila
predovšetkým rozhodnutia stavebných úradov miest
a obcí pri kolaudáciách fotovoltických elektrární.
Napriek veľkému počtu podaní, iba v piatich
prípadoch zistila prokuratúra zásadné porušenie
zákona. „Všetkých päť prípadov sa týka stavebného
úradu v Brezne a jednej elektrárne, a to konkrétne

Rohozná 1 až 5,“ povedala Tökölyová . Bližšie
podrobnosti k celému prípadu však odmietla
poskytnúť. Napriek tomu Krajský súd v Banskej Bystrici
a ani najvyšší súd nesúhlasili s tým, aby sa zrušilo
kolaudačné rozhodnutie. Súdy totiž argumentovali tým,
že nešlo o závažné porušenie zákona.

Stopy vedú do Čiech
Podobne dopadlo šetrenie aj v trestnej veci. Zo
všetkých prípadov Úrad špeciálnej prokuratúry obvinil
iba jednu osobu. „Vo veci bolo vznesené obvinenie
proti trom osobám. Na základe sťažností obvinených
proti uzneseniu o vznesení obvinenia bolo dvom
obvineným vyhovené, čiže vznesenie obvinenia
bolo voči týmto dvom osobám zrušené, keďže sa
nepreukázalo ich spolupáchateľstvo a akákoľvek iná
súčinnosť na celej trestnej veci,“ uviedla hovorkyňa
úradu Andrea Predajňová.
Ako ďalej vyplýva z vyšetrovania, stopy vedú až
k západným susedom Slovenska. Špeciálny prokurátor
sa obrátil aj na krajské zastupiteľstvá v Brne, Hradci
Králové a Prahe. Ďalšie podrobnosti k prípadu

Predajňová odmietla poskytnúť.

Podvody u našich západných susedov
Aj v Česku majú problémy pri podpore obnoviteľných
zdrojov energie. Len nedávno tamojší regulačný
úrad odhalil podvody majiteľov solárnych elektrární.
Najčastejšie manipulovali s meradlami energií alebo sa
pripájali k bežnej sieti, kde stojí bežná kilowatthodina
necelých 5 korún, ktorú obratom predali za „solárnu
cenu“ 13 korún. Podľa odhadov úradu len za rok 2011
si takto solárnici „privyrobili“ viac ako 100 miliónov
korún.
Podiel výroby elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov na Slovensku
2009
18,29 %
2010
20,23 %
2011
16,59 %
2012
18,92 %
Zdroj: ÚRSO
Martin Odkladal
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