STANOVISKO K SÚČASNÉMU VÝVOJU V ENERGETICKOM SEKTORE
Dobre fungujúca energetická politika štátu vytvára podmienky pre spoľahlivé a dlhodobo bezpečné
dodávky energií za štandardné trhové ceny a ich efektívne využívanie v súlade so zásadami
udržateľného rozvoja.
Iniciátori tejto výzvy, ktorí reprezentujú významných slovenských zamestnávateľov, výrobcov
a obchodné komory v tomto kontexte žiadajú vládu Slovenskej republiky o vzájomný dialóg k
vytvoreniu transparentného, konzistentného, stabilného a objektívneho regulačného rámca pre
energetický sektor s cieľom obnoviť dôveru všetkých jeho účastníkov. Predvídateľné a
nediskriminačné regulačné prostredie na princípe nezávislého regulačného orgánu, ktorý zaručuje
tak ochranu práv spotrebiteľov, ako aj záujmov regulovaných subjektov, je základným predpokladom
energetickej bezpečnosti krajiny a dôležitým nástrojom podporujúcim udržateľný rozvoj hospodárstva,
konkurencieschopnosť priemyslu, kvalitný život domácností a v širšom kontexte tiež plnenie cieľov
v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia.
Sme presvedčení, že regulačná politika v energetickom sektore Slovenskej republiky, ktorá sa
v poslednom čase stala predmetom širokej politickej a spoločenskej diskusie, musí rešpektovať princíp
rovnosti účastníkov trhu a zásadu predchádzania nepredvídateľným, nadmerným a častým právnym
zmenám, ktoré celkový regulačný rámec zneprehľadňujú a destabilizujú. Potrebujeme štandardné
pravidlá, objektívne kritériá a metodiku, a nie systém založený a fungujúci často na netransparentnom
prístupe k jednotlivým účastníkom trhu.
Slovensko patrí v rámci Európskej únie ku krajinám s najvyšším podielom priemyslu na tvorbe hrubého
domáceho produktu a zároveň k energeticky najnáročnejším členským štátom s jednou z najvyšších
mier energetickej závislosti. Nesprávne nastavený regulačný rámec preto výrazne oslabuje
konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a služieb, čím ohrozuje stabilitu a výkonnosť celej
ekonomiky, tvorbu nových pracovných miest a životnú úroveň obyvateľov Slovenska.
Na problém transparentnosti regulačného rámca v slovenskej energetike, spôsobu stanovovania
regulovaných položiek a ich vplyvu na koncovú cenu energií aj adresnú zodpovednosť regulačného
orgánu už niekoľkokrát upozornila aj Európska komisia. V správe o krajine „Slovensko 2015” priamo
poukázala na malý progres v tejto oblasti, menovite neexistenciu hospodárskych dopadových analýz
regulačných opatrení, nezverejňovanie metodiky stanovovania regulačných taríf, ako aj absenciu
možných opravných prostriedkov v systéme. Výsledkom sú najvyššie ceny elektriny pre priemyselných
odberateľov v regióne a jedny z najvyšších cien v rámci celej EÚ, a to napriek tomu, že Slovensko má
napríklad jednu z najnižších veľkoobchodných cien elektriny.
V čase diskusie o novom smerovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa preto obraciame na vládu
Slovenskej republiky s výzvou zasadiť sa o posilnenie nezávislosti, transparentnosti a systémového
prístupu k regulácii energetického trhu v SR a neodkladné prijatie konkrétnych a objektívne
merateľných opatrení smerujúcich k:

1. Vytvoreniu nového regulačného rámca, ktorý zabezpečí dlhodobý rozvoj energetického
sektora na Slovensku, nové investície zamerané na zvyšovanie energetickej bezpečnosti
a efektívnosti využívania energií a v neposlednom rade bude hnacou silou rozvoja
konkurencieschopného a predvídateľného trhu vrátane spoľahlivých a hospodárnych dodávok
energií, adekvátnej ochrany práv spotrebiteľov a oprávnených záujmov regulovaných
subjektov. Regulačný rámec musí rešpektovať zásady správnej regulačnej praxe, aby sa
predišlo nepredvídateľným, častým alebo ad-hoc právnym úpravám a zmenám regulačného
rámca.
2. Zavedeniu funkčného integrovaného dialógu s odbornou a podnikateľskou verejnosťou v
rámci ktorého sa budú konzultovať navrhované zmeny, ako aj všetky ostatné náležitosti s
potenciálnym vplyvom na hospodárstvo a konkurencieschopnosť Slovenska. Táto diskusia
musí byť inštitucionalizovaná, vecná a transparentná tak, aby sa do nej mohli zapojiť všetky
strany, a to bez ohľadu na priemyselné odvetvie alebo geografickú lokalitu prevádzky.
Príkladom pre SR môže byť Česká republika (ČR), v ktorej existuje inštitucionálny dialóg medzi
zástupcami energeticky náročného priemyslu a energetickým regulátorom ERÚ (Energetický
regulační úřad). Ide o platformu, v rámci ktorej je možné efektívne diskutovať o dopadoch
regulačných rozhodnutí na podmienky podnikania a konkurencieschopnosť ťažkého priemyslu
ČR.
3. Inštitucionálnej rekonštrukcii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako skutočne
nezávislého národného regulačného orgánu.
Prosperita Slovenska vzhľadom na štruktúru našej ekonomiky priamo súvisí so silou nášho priemyslu,
ktorý vyžaduje jasne definované, transparentné, nediskriminačné a overiteľné pravidlá. Sme
presvedčení, že implementácia vyššie uvedených princípov prispeje k budovaniu silnej a
konkurencieschopnej energetiky, ktorá je jedným z kľúčových garantov makroekonomickej stability,
udržateľného rozvoja hospodárstva a blahobytu občanov Slovenska.

