
Sieťové odvetvia vykazujú prepad hospodárenia 

Žiaľ trojica tradičných dodávateľov elektrickej energie opäť ustúpila zo svojich pozícií na trhu 
a podniky v elektroenergetike zarobili v roku 2012 asi o 20% menej než predtým. To sa môžeme 
dočítať z hodnotiacich štatistík. 

Spotreba elektriny prosto klesá, teraz je to 28,8 terawatthodiny a je to dopad z potrieb odberateľov 
v priemysle. Nová energetická legislatíva reaguje na tretí liberalizačný paket EU ako je ochrana 
spotrebiteľov, ale aj posilnenie právomoci a nezávislosti ÚRSO. Pritom dochádza aj k čiastočnej 
diverzifikácii - producenti elektriny ponúkajú aj plyn. 

Je viditeľné zo štatistík, že tržby rastú ale zisky idú dole (tržby - nárast o 17,7% na 9 mld. €, zisk - 
prepad o 20% na 768 mil. €, zárobky ľudí v segmente narástli na 1 651 € priemerne). Nosičmi tržieb 
sú najmä SE, SEPS a ZSE s VSE. Pritom sa na trhu výraznejšie presadzuje SE, ČEZ i viacerí tzv. 
alternatívni dodávatelia. 

Vidíme, že trh s elektrinou ešte má svoje nevyužité možnosti, pritom je dobrou správou, že 
odberateľom v priemere zlacnela elektrina aj o 6%. 

Ďalšie 3% znižovania na jar 2013 vzniklo tým, že regulátor skrátil čiastočne tarifu na prevádzkovanie 
systému (G-komponent) o čo vlastne obral tržby distribútorov, ktorí cez tento poplatok kompenzujú 
náklady siete vplyvom dorovnávania povinného výkupu zelenej energie z obnoviteľných zdrojov. 

Na vývoj trhu vplývajú i výsadné pozície dvoch najväčších odberateľov energie a to Slovalco Žiar nad 
Hronom a USS Košice, ktorí si vybojovali od Vlády SR limitovanie max. výšky ročného odvodu  (napr. 
Slovalco až 5 mil. € a USS až 14 mil. €), čo však môže EU vidieť ako neprimeranú štátnu pomoc, 
každopádne to však chráni zamestnanosť a konkurencieschopnosť. 

Ďalším faktorom vplyvu na hospodárenie sú i vlastnícke pohyby v štruktúrach veľkých firiem. Okrem 
SPP ide o Enel (keď by ho mohol vystriedať Rosatom). Či úvahy o ČEZ a jeho odchode z projektu 
atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, alebo aj o problémoch paroplynov, ktoré nakupujú 
palivo draho, no nezmestia sa do cien predaja elektriny v súčasnosti. Vplyv je zreteľný na trhu 
i v dôsledku kolapsu emisných povoleniek, či neúmernému dotovaniu rastu obnoviteľných zdrojov 
energií. 

 


