
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR REGULÁCIE PLYNÁRENSTVA A OBCHODU S ELEKTRINOU A PLYNOM 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0006/2021/E-OP Bratislava 21. 09. 2021 

Číslo spisu: 3037-2021-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov a § 47 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o schválení obchodných 

podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti 

r o z h o d o l 

podľa § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 

010 01 Žilina, IČO 36 366 544   u r č u j e   Obchodné podmienky dodávky elektriny 

pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti, ktoré sú prílohou výrokovej časti tohto 

rozhodnutia a tvoria tak neoddeliteľnú časť výroku. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť odo dňa doručenia regulovanému subjektu 

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina, IČO 36 366 544 a zároveň sa k tomuto 

dňu ruší rozhodnutie č. 0023/2015/E-OP z 21. 12. 2015. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bol 30. 06. 2021 doručený a pod podacím číslom úradu 

18912/2021/BA zaevidovaný návrh na schválenie obchodných podmienok dodávateľa 

univerzálnej služby pre dodávky elektriny pre domácnosti (ďalej len „návrh obchodných 

podmienok“) spoločnosti RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina, 

IČO 36 366 544 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom sa začalo podľa § 18 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) správne konanie vo veci návrhu obchodných podmienok. 

Úrad oznámil účastníkovi konania výzvou na odstránenie nedostatkov 

č. 20114/2021/BA z 21. 07. 2021 (ďalej len „výzva na odstránenie nedostatkov“), 

že predložený návrh obchodných podmienok preskúmal, posúdil jeho súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a zákonom 
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č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

(ďalej len „zákon o energetike“) predpisov a dospel k záveru, že návrh obchodných podmienok 

z 30. 06. 2021 má nedostatky a nie je dostatočným podkladom pre schválenie zmeny 

obchodných podmienok. 

Úrad rozhodnutím 0016/2021/E-PK z 21. 07. 2021 konanie vo veci rozhodnutia 

o schválení obchodných podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby 

pre domácnosti prerušil. Výzva na odstránenie nedostatkov a rozhodnutie 0016/2021/E-PK 

z 21. 07. 2021 boli účastníkovi konania doručené 21. 07. 2021. 

Účastník konania 29. 07. 2021 doručil podaním evidovaným pod podacím číslom úradu 

20701/2021/BA opravené obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky 

elektriny pre domácnosti, ktoré následne upravil podaním 22424/2021/BA doručeným úradu 

20. 08. 2021 a zároveň požiadal o zrušenie rozhodnutia č. 0023/2015/E-OP z 21. 12. 2015, 

ktorým úrad schválil obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky 

elektriny pre domácnosti. 

Úrad v rámci preskúmania predložených obchodných podmienok zistil, že predložený 

návrh obchodných podmienok nie je v súlade so vzorovými obchodnými podmienkami. 

Na základe uvedeného úrad oznámil účastníkovi konania výzvou na vyjadrenie sa 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 22633/2021/BA z 24. 08. 2021 (ďalej len „výzva 

na vyjadrenie“), že nesúhlasí s upraveným návrhom obchodných podmienok, ktoré účastník 

konania predložil, a to: 

- v článku III. ods. 9 splnomocnenie dodávateľa elektriny nie je súčasťou uzatváranej 

zmluvy, ale samostatným právnym úkonom, ktorý predchádza uzatvoreniu zmluvy 

a teda nie je súčasťou obchodných podmienok, 

- v článku III. ods. 10. až 14. sú nad rámec aktuálne zverejnených VOP. Dodávateľ sa 

týmito ustanoveniami snaží nadmerne chrániť seba, avšak nie odberateľa. 

Tieto ustanovenia sú previazané s platnosťou/neplatnosťou zmluvy, o čom úrad 

nerozhoduje a zároveň si pri porušení zmluvy dodávateľ uplatňuje zmluvnú pokutu, 

o ktorej výške tiež úrad nerozhoduje, 

- článok IV. ods. 8 nie je v súlade s § 8 ods. 5 a ods. 7 vyhlášky úradu č. 24/2013 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vyhláška č. 24/2013 Z. z.“), nakoľko preddavková platba odberateľa elektriny 

v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby 

za elektrinu určená podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, 

z čoho vyplýva, že pri mesačnej periodicite preddavkových platieb má byť 11 

preddavkových platieb a 12. platba je vyúčtovacia, 

- článok XII. ods. 7 je nad rámec aktuálne zverejnených VOP a v súvislosti s tým, 

že úrad nesúhlasí s úpravami v článku III. ods. 10. až 14. je ustanovenie článku XII 

ods. 7 bezpredmetné a nepatrí do všeobecných obchodných podmienok. 

Úrad vo výzve na vyjadrenie zároveň oznámil účastníkovi konania, že rozhodnutie bude 

platiť odo dňa doručenia a k tomuto dňu sa zruší rozhodnutie č. 0023/2015/E-OP 

z 21. 12. 2015. 

Účastník konania mal možnosť sa k výzve na vyjadrenie č. 22633/2021/BA 

z 24. 08. 2021 vyjadriť v lehote 5 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie. Výzva na vyjadrenie 

č. 22633/2021/BA z 24. 08. 2021 bola účastníkovi konania doručená 30. 08. 2021. 

Účastník konania sa k výzve na vyjadrenie č. 22633/2021/BA z 24. 08. 2021 vyjadril 

03. 09. 2021 listom evidovaným pod podacím číslom úradu 23557/2021/BA. V odpovedi 
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na výzvu účastník konania uviedol, že v prípade článku III ods. 9 až 14 a článku XII ods. 7 je 

toho názoru, že nejde o ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s platnou právnou úpravou a pokiaľ 

ide o ustanovenia, o ktorých úrad nerozhoduje nevidí dôvod, prečo by nemali byť schválené, 

pokiaľ neodporujú platnej právnej úprave. Okrem toho účastník konania uvádza, že sa jedná 

o ustanovenia, ktorých znenie bolo schválené úradom v prípade iných regulovaných subjektov, 

a preto žiada o ich schválenie. 

Dôvody, prečo úrad neschválil ustanovenia požadované účastníkom konania 

v článku III ods. 9 až 14 a článku XII ods. 7 boli uvedené vo výzve na vyjadrenie 

č. 22633/2021/BA z 24. 08. 2021 a úrad nevidí dôvod, prečo by mali byť súčasťou schválených 

obchodných podmienok. K námietke, že ich znenie bolo úradom schválené v prípade iných 

regulovaných subjektov, úrad uvádza, že všetky doteraz vydané rozhodnutia o obchodných 

podmienkach budú postupne prehodnocované a upravované v súlade s platnými vzorovými 

obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Účastník konania v odpovedi na výzvu na vyjadrenie č. 22633/2021/BA z 24. 08. 2021 

žiada o výnimku z ustanovenia článku IV ods. 8 s odôvodnením, že ich účtovný a zmluvný 

systém nevie technicky spracovávať zálohy v 11 platbách a následne v 12. platbe vyúčtovanie. 

K žiadosti o výnimku úrad uvádza, že prvostupňový orgán nemá legislatívnu právomoc 

udeľovať výnimky z príslušných ustanovení vyhlášky č. 24/2013 Z. z. a preto ponecháva 

ustanovenie článku IV ods. 8 v znení tak, ako je uvedené vo vzorových podmienkach. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku. Úrad ďalej posúdil 

súlad predloženého návrhu obchodných podmienok so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, osobitne so zákonom o regulácii, zákonom o energetike a vyhláškou č. 24/2013 Z. z. 

a dospel k záveru, že navrhované znenie obchodných podmienok nespĺňa požiadavky na ich 

schválenie, a preto určil obchodné podmienky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou 

a plynom, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

Ing. Richard Ružička 

riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 

a obchodu s elektrinou a plynom 

 

 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní 

univerzálnej služby pre domácnosti“ (14 strán A4). 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina 


