
Predkladacia správa 

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.  

Cieľom návrhu zákona je implementovať nariadenie Rady (EÚ) 2022/1854 zo 

6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I , 

7.10.2022). Nariadenie (EÚ) 2022/1854 zavádza na úrovni Európskej únie jednotnú povinnosť 

postúpiť nadmerné príjmy v dôsledku vysokých cien energií spotrebiteľom. Podľa kapitoly II. 

oddielu 2 nariadenia majú členské štáty povinnosť zaviesť dočasné vnútroštátne opatrenie 

týkajúce sa uplatňovania stropu trhových príjmov výrobcov z predaja elektriny podľa článkov 

6, 7 a 8 zo zdrojov podľa článku 7 ods. 1 nariadenia a prerozdelenie nadmerných príjmov 

koncovým odberateľom elektriny. 

Navrhovaný odvod z nadmerných príjmov bude z procesného hľadiska spravovaný ako 

daň podľa daňového poriadku. Charakter daného povinného peňažného plnenia, pre ktoré sa 

zvolilo  označenie odvod, vyplýva zo samotného nariadenia (EÚ) 2022/1854. Ide o nástroj na 

reguláciu trhu s elektrickou energiou, ktorý má celoeurópsky charakter, aj keď v niektorých 

čiastkových parametroch sa členským štátom umožňuje zohľadniť individuálne vnútroštátne 

špecifiká. Materiálne ide o zákonné nastavenie hranice povolených trhových príjmov, kedy pri 

presiahnutí tejto hranice dochádza k odvodu do štátneho rozpočtu.  

Návrhom zákona sa tiež zabezpečuje vykonávanie povinností ustanovených článkom 

3m nariadenia Rady (EÚ) 2022/879 z 3. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 

o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na 

Ukrajine, týkajúcich sa uvalených sankcií na ruskú ropu dodanú do Slovenskej republiky 

ropovodom a ropné výrobky vyrobené z tejto ropy, alebo ich ďalší predaj do iných členských 

štátov alebo do tretích krajín. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť označovania ruskej ropy 

dodanej do Slovenskej republiky ropovodom a ropných výrobkov vyrobených z takejto ropy, 

ako aj povinnosť vedenia evidencie nakladania s takto označenými výrobkami.  

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.  

Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 

zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dátum účinnosti zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, pričom naliehavosť účinnosti 

zákona je odôvodnená potrebou predísť značnými hospodárskym škodám. Ustanovenia 

súvisiace so sankčným mechanizmom na ruskú ropu a ropné výrobky budú účinné v súlade 

s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2022/879 od 5. februára 2023. 

 


