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V¯VOJ CIEN ENERGIÍ NA SLOVENSKU
V POSLEDN¯CH ROKOCH

Zmena regulácie cien energií ako dôleÏit˘
krok k odstráneniu ich deformácií  

Proces liberalizácie cien je vo v‰eobecnosti jed-
n˘m z objektívnych predpokladov fungovania
zdravého trhového mechanizmu. V záujme do-
siahnutia potrebného súladu medzi záujmami
tak predávajúcich, ako aj spotrebiteºov bol s cie-
ºom objektívneho urãovania cien energií zriade-
n˘ nezávisl˘ Úrad pre reguláciu sieÈov˘ch odvet-
ví (ÚRSO)2. 

Prijatím zákona o regulácii v sieÈov˘ch odvet-
viach a zriadením ÚRSO sa SR pripojila ku kraji-
nám, ktoré zásadne zmenili rámec pre reguláciu
sieÈov˘ch odvetví, a to prostredníctvom nasle-
dujúcich krokov:
• Vláda SR sa vzdala právomoci zasahovaÈ do

regulácie cien energií a reguláciu zverila do
pôsobnosti nezávislej in‰titúcie, aby tak umoÏ-
nila transparentnú a konzistentnú reguláciu
podnikania v regulovan˘ch oblastiach a zabez-
peãenie spravodlivej alokácie príjmov z regulo-
van˘ch ãinností.

• Vytvorenie nezávislého regulátora bolo dôleÏi-
t˘m krokom pre zásadnú zmenu regulácie
energetiky a odstránenie cenov˘ch deformácií
spôsobovan˘ch kríÏov˘mi dotáciami, ako aj
pre vytvorenie reálnych podmienok na libera-
lizáciu obchodovania s energiami. 

Odstránenie deformácií cien a taríf v sieÈov˘ch
odvetviach bolo nevyhnutné jednak z dôvodu
zreálnenia nákladov na v˘robu energií, lep‰ej
predvídateºnosti ìal‰ieho v˘voja ich cien, ale aj
z dôvodu liberalizácie obchodovania s energiami. 

ÚRSO zaãal nároãn˘ proces zmeny regulácie
cien energií v roku 2002 schválením metodiky na
reguláciu cien, na základe ktorej boli vydávané in-
dividuálne rozhodnutia o maximálnych cenách
a tarifách vo v‰etk˘ch regulovan˘ch oblastiach
v mimoriadne krátkom ãase a za pokraãujúcej
transformácie a privatizácie energetiky a libera-
lizácie obchodovania s elektrinou a plynom.

Cieºom prechodu na nov˘ systém regulácie
cien energií v roku 2003 bolo odstránenie ceno-
v˘ch deformácií spôsobovan˘ch kríÏov˘mi dotá-
ciami, ktoré spôsobovali dlhodobé zaostávanie za
v˘vojom reálnych nákladov na v˘robu, prenos
a dodávanie energií. Podºa zákona majú byÈ re-

gulované ceny stanovené objektívne, tak aby zo-
hºadÀovali ekonomicky oprávnené náklady a pri-
meran˘ zisk z vykonávania regulovan˘ch ãinnos-
tí. Ceny by mali byÈ spravodlivé a nemali by byÈ
nev˘hodné ani pre dodávateºa, ani pre odbera-
teºa.

V˘sledkom zmeny cenovej regulácie v roku
2003 bolo3:
• vv oobbllaassttii  eelleekkttrriinnyy pri zv˘‰ení cien pre koneãn˘ch

spotrebiteºov v priemere o 19,82  % sa odstrá-
nili kríÏové dotácie vo v‰etk˘ch kategóriách
odberateºov Západoslovenskej energetiky, a. s.,
a V˘chodoslovenskej energetiky, a. s., a len
malá kríÏová dotácia zostala v kategórii odbe-
rateºov domácnosÈ v Stredoslovenskej energe-
tike, a. s.,

• vv oobbllaassttii  zzeemmnnééhhoo  ppllyynnuu pri priemernom zv˘-
‰ení cien pre koneãn˘ch spotrebiteºov v prie-
mere o 32,7 % sa odstránili kríÏové dotácie vo
v‰etk˘ch kategóriách odberateºov,

• vv oobbllaassttii  tteeppllaa  zz cceennttrráállnnyycchh  zzddrroojjoovv sa stano-
vila maximálna konkurenãná cena tepla na 
480 Sk/GJ vrátane DPH, ão v porovnaní s ro-
kom 2002 predstavovalo zv˘‰enie ceny tepla
u koneãného odberateºa o 100 Sk/GJ,

• vv oobbllaassttii  vvooddnnééhhoo  aa ssttooããnnééhhoo pri zv˘‰ení cien
pre koneãn˘ch spotrebiteºov v priemere o 35  %
za dodávku pitnej vody a 30  % za odvedenie
a ãistenie odpadovej vody sa kríÏové dotácie me-
dzi kategóriami odberateºov domácnosti a prie-
mysel len zmiernili a k ich odstráneniu do‰lo aÏ
po podobnom zv˘‰ení cien v tejto oblasti v roku
2004.

Ceny zemného plynu a elektriny pre
domácnosti a v˘robcov v krajinách V4 
a Slovinsku

Proces zvy‰ovania regulovan˘ch cien energií
pre v˘robcov a domácnosti sa následne prejavil
vo v˘raznej‰om pribliÏovaní cien elektriny a zem-
ného plynu pre domácnosti ako pre v˘robcov
k ich priemern˘m cenám za v‰etky krajiny EÚ-25.4

Pri uveden˘ch cenách zemného plynu a elek-
triny pre domácnosti by sa mohlo namietaÈ, Ïe
sú ovplyvnené rozdielnymi zdaÀovacími pod-
mienkami v porovnávan˘ch krajinách, av‰ak aj pri
pouÏití údajov o cenách plynu a elektriny bez
daní zostávajú relácie medzi krajinami a interpre-
taãn˘ kontext v˘voja cien energetick˘ch komo-
dít rovnaké.

Aj keì z databázy Eurostatu sú za Slovensko
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1 Poznatky a závery, ktoré prezentuje
autor v tomto príspevku, nepred-
stavujú oficiálne stanovisko
Národnej banky Slovenska.

2 Národná rada SR schválila dÀa 14.
júna 2001 vládny návrh zákona
o regulácii v sieÈov˘ch odvetviach,
na základe ktorého s úãinnosÈou
od 1. augusta 2001 vznikol ÚRSO.
Ku dÀu vzniku pre‰la na úrad
pôsobnosÈ Ministerstva hospodár-
stva SR v oblasti technickej
regulácie a od 1. 1. 2003 aj
pôsobnosÈ Ministerstva financií SR
v oblasti cenovej regulácie. Úrad
tak prevzal zodpovednosÈ za
reguláciu energetiky a vláda si
ponechala zodpovednosÈ za
hospodársku politiku v sieÈov˘ch
odvetviach a v˘kon vlastníckych
práv v regulovan˘ch podnikoch.
Úlohou ÚRSO je regulovaÈ ceny
v prostredí, kde ch˘ba konkurencia
a kde by mohli v˘robcovia
a dodávatelia energetick˘ch
komodít zneuÏívaÈ svoje dominan-
tné postavenie svojvoºn˘m
urãovaním cien.

3 Správa o ãinnosti za rok 2002.
ÚRSO, Bratislava 2003, s. 21 – 32.

4 Ceny energetick˘ch médií (zemné-
ho plynu a elektrickej energie) pre
sektor domácností aj pre v˘robcov
sa v súlade s metodikou Eurostatu
zisÈujú s polroãnou periodicitou pre
viacero typov odberateºov. Medzi
domácnosÈami sa povaÏujú za
‰tandardné tie, ktoré spotrebujú
roãne 83,7 GJ zemného plynu
(majú oznaãenie D3), resp. ktoré
spotrebujú roãne 3500 kWh
elektrickej energie (Dc). Najpoãet-
nej‰iu skupinu odberateºov medzi
v˘robcami tvoria v˘robcovia
s roãnou spotrebou 41 860 GJ
zemného plynu (I3-1), resp. 2000
MWh elektrickej energie (Ie).
V súlade s pouÏívan˘m prístupom
Eurostatu obsahujú porovnávané
ceny energetick˘ch médií pre
domácnosti aj v‰etky dane, ceny
v˘robcov sú bez DPH. 
V tejto súvislosti je potrebné
upozorniÈ, Ïe jednotná metodika
Eurostatu nemusí odráÏaÈ urãité
‰pecifiká národn˘ch metodík
tvorby cien energií (napr. pravde-
podobne ani jeden zo ‰tátov V4
nemá v ‰truktúre ceny poloÏku
oznaãovanú na Slovensku ako
tarifa za prevádzkovanie systému).
Táto skutoãnosÈ môÏe maÈ urãit˘,
nie v‰ak zásadn˘ vplyv na relatívne
vy‰‰ie ceny hlavn˘ch energetick˘ch
médií na Slovensku vykazované
Eurostatom v porovnaní s okolit˘mi
krajinami.
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k dispozícii porovnateºné údaje o cenách zemné-
ho plynu a elektriny pre ‰tandardn˘ch v˘robcov
a domácnosti aÏ od roku 2004, uÏ v uvedenom
roku malo Slovensko najvy‰‰iu cenu elektriny pre
‰tandardné domácnosti aj pre v˘robcov v porov-
naní s krajinami V4 a Slovinskom. Vy‰‰ie ceny zem-
ného plynu pre ‰tandardné domácnosti ako na
Slovensku mali domácnosti v Slovinsku a v˘rob-
covia v Maìarsku. 

Z porovnania s okolit˘mi krajinami vypl˘va, Ïe
na Slovensku platili domácnosti aj zaãiatkom
roku 2006 za zemn˘ plyn i elektrinu najviac z kra-
jín V4 (10,88 EUR/GJ, resp. 14,48 EUR/100 kWh).
Najviac medzi susedn˘mi krajinami platili za elek-
trinu aj slovenskí v˘robcovia (7,73 EUR/100 kWh).
Len za zemn˘ plyn platili viac ako na Slovensku
(7,65 EUR/GJ) v˘robcovia v Maìarsku (8,18
EUR/GJ). 

Cena zemného plynu pre ‰tandardné domác-
nosti (D3) dosiahla na Slovensku na zaãiatku
roku 2006 úroveÀ 84 % jej priemeru za EÚ-25
a cena zemného plynu pre skupinu ‰tandard-
n˘ch v˘robcov (I3-1) vy‰e 87 % jej priemeru za
v‰etky ãlenské krajiny EÚ. Ceny elektrickej ener-
gie pre ‰tandardné domácnosti (Dc) boli na Slo-
vensku na zaãiatku roku 2006 dokonca uÏ o viac
ako 2 % vy‰‰ie ako priemer za ãlenské krajiny 
EÚ-25 a ceny elektrickej energie pre urãujúcu
skupinu v˘robcov (Ie) predstavovali na zaãiatku
roku 2006 viac ako 91 % úrovne priemernej
ceny za v‰etky ãlenské krajiny EÚ.

Cenami energií pre ‰tandardné domácnosti aj
pre v˘robcov sa Slovensko celkovo priblíÏilo na za-

ãiatku roku 2006 k ich priemernej úrovni za 
EÚ-25 v˘raznej‰ie ako susedné krajiny. KeìÏe sú
ceny energií dôleÏit˘m inflaãn˘m faktorom, z me-
novopolitického hºadiska je to dobré v˘chodisko
pre udrÏanie relatívne priaznivej relácie celkové-
ho v˘voja cien na Slovensku vo vzÈahu k sused-
n˘m krajinám aj k Európe v najbliÏ‰ích rokoch. 

Aj z vyjadrenia cien energetick˘ch médií v pa-
rite kúpnej sily (purchasing power standard –
PPS), ktor˘ sa pouÏíva na eliminovanie rozdielnych
cenov˘ch úrovní medzi krajinami vypl˘va, Ïe na
Slovensku je najdrah‰ia elektrina tak pre domác-
nosti, ako aj pre v˘robcov (24,76 PPS za 100
kWh, resp. 13,13 PPS za 100 kWh), a to nielen
v rámci krajín V4, ale aj v celej EÚ-25. 
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Tab. 3 Prehºad v˘voja cien zemného plynu a elektriny pre domácnosti a v˘robcov v krajinách V4 a Slovinsku

DD33  vv EEUURR//GGJJ  II33--11 vv  EEUURR//GGJJ  
CCeennyy  zzeemmnnééhhoo  ppllyynnuu  pprree  ddoommááccnnoossttii  kk 11..  11.. CCeennyy  zzeemmnnééhhoo  ppllyynnuu  pprree  vv˘̆rroobbccoovv  kk 11..  11..

22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

EÚ-25 . . . . 10,47 11,29 12,96 . . . . 5,85 6,65 8,77

EÚ-15 10,01 11,65 11,43 11,49 10,93 11,75 13,43 4,57 6,46 6,16 6,03 5,93 6,86 8,93

CZ 4,36 5,50 7,08 6,35 6,57 7,49 10,03 3,01 3,88 4,68 4,14 4,20 5,11 7,34

HU 3,32 3,58 4,35 4,41 4,76 5,10 5,28 2,74 4,09 4,91 5,20 5,63 6,03 8,18

PL . 6,45 8,10 7,20 6,34 7,55 9,46 . 5,60 6,15 5,59 4,26 5,30 6,77

SL 7,19 10,57 9,81 9,87 9,64 10,33 12,99 5,30 8,37 7,28 5,28 4,80 5,89 7,96

SK . . . . 7,27 8,14 10,88 . . . . 5,33 5,08 7,65

DDcc vv EEUURR//110000  kkWWhh IIee vv  EEUURR//110000  kkWWhh
CCeennyy  eelleekkttrriinnyy  pprree  ddoommááccnnoossttii  kk 11..  11.. CCeennyy  eelleekkttrriinnyy  pprree  vv˘̆rroobbccoovv kk 11..  11..

22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

EÚ-25 . . . . 13,20 13,54 14,16 . . . . 7,04 7,59 8,47

EÚ-15 13,22 13,17 13,36 13,55 13,58 13,85 14,44 6,72 6,95 6,76 7,34 7,21 7,75 8,66

CZ 5,78 6,58 7,83 7,97 8,07 8,68 9,85 4,67 4,73 5,18 4,99 4,92 6,01 7,31

HU 6,97 7,10 8,09 8,21 9,92 10,64 10,75 5,10 5,20 5,95 6,04 6,61 7,09 7,61

PL . 8,66 10,66 10,05 9,04 10,64 11,90 . 4,92 5,85 5,66 4,88 5,55 5,96

SL 9,88 9,96 10,29 10,00 10,10 10,33 10,49 6,04 6,03 5,99 5,82 6,09 6,11 6,51

SK . . . . 12,18 13,38 14,48 . . . . 6,83 7,03 7,73

Zdroj: Eurostat.
Poznámka: Bodky v tabuºke znamenajú, Ïe príslu‰né údaje nie sú k dispozícii.

Graf 4 Miera konvergencie cien energií v krajinách V4 
a Slovinsku zaãiatkom roku 2006 k priemeru EÚ-25

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.

0

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

PL SL SKCZ HU
plynDom plynV˘relDom elV˘r

84,0

102,3

87,2
91,3



B
I

A
T

E
C

Ceny zemného plynu pre domácnosti vyjadre-
né v PPS sú aktuálne najvy‰‰ie v Dánsku (26,87
PPS za 1 GJ) a ceny zemného plynu pre v˘robcov
v Maìarsku (14,41 PPS za 1 GJ). Slovensko v‰ak
za uveden˘mi krajinami veºmi nezaostáva. S ce-
nou 16,9 PPS za 1 GJ zemného plynu pre ‰tan-
dardné domácnosti (D3) je na ‰iestom mieste
(po vedúcom Dánsku, Slovinsku, Poºsku, Talian-
sku a âeskej republike). S cenou 12,72 PPS za 1 GJ
zemného plynu pre v˘robcov je Slovensko na
treÈom mieste po Maìarsku a âeskej republike.

Vyjadrenie cien zemného plynu a elektriny
v parite kúpnej sily (PPS) potvrdzuje, Ïe na Slo-
vensku je najdrah‰ia elektrina tak pre domác-
nosti, ako aj pre v˘robcov (24,76 PPS za 100
kWh, resp. 13,13 PPS za 100 kWh), a to nielen
v rámci krajín V4, ale aj v celej EÚ-25. Ceny zem-
ného plynu sú pre ‰tandardné domácnosti a v˘-
robcov na Slovensku (16,9 PPS za 1 GJ, resp.
12,72 PPS za 1 GJ) ‰ieste, resp. tretie najvy‰‰ie
v rámci EÚ-25. 

Slovenské energetické podniky na jednej stra-
ne patrili v posledn˘ch rokoch na základe vytvá-
ranej pridanej hodnoty k najv˘konnej‰ím a vyka-
zovali nadpriemernú ziskovosÈ v rámci celej EÚ.
Na druhej strane sa z dostupn˘ch globálnych
údajov javí, Ïe postupne menej investovali do
ìal‰ieho rozvoja. 

Dynamika cien energií pre v˘robcov 
a domácnosti v rámci HICP 

Informácie o konkrétnych cenách zemného
plynu a elektriny pre ‰tandardné skupiny v˘rob-
cov a domácnosti uvedené v predchádzajúcej
ãasti sú doplnené aj o:
• komplexnej‰ie informácie o v˘voji cien energií

pre v˘robcov (zah⁄Àajú okrem cien v˘roby a di-
stribúcie elektriny a cien v˘roby plynu a distri-
búcie plynn˘ch palív potrubím aj ceny dodávok
pary a teplej vody a ceny úpravy a distribúcie
vody), 

• informácie o v˘voji cien energií zah⁄Àan˘ch do
harmonizovaného indexu spotrebiteºsk˘ch cien
(HICP) od roku 1999. 
Z ãasového radu bázick˘ch cenov˘ch indexov

energií pre v˘robcov v okolit˘ch krajinách od
roku 1999 zisÈujeme, Ïe ceny energií pre v˘rob-
cov postupne rástli vo v‰etk˘ch krajinách (aj v EÚ
ako celku), na Slovensku a v Maìarsku sa v‰ak
tieto ceny vyvíjali najdynamickej‰ie. Názorne to
potvrdzuje graf 6. 

Z dynamík cien energií pre v˘robcov vypl˘va, Ïe
na Slovensku bol zaznamenan˘ od roku 1999 ich
druh˘ najprud‰í nárast (o vy‰e 81 % v roku 2006
v porovnaní s rokom 2000) po Maìarsku (o vy‰e
94 % v roku 2006 v porovnaní s rokom 2000).
Priemerné ceny energií pre v˘robcov prepoãíta-
né za krajiny EÚ-25 sa v roku 2006 zv˘‰ili v po-
rovnaní s rokom 2000 o viac ako 51 %.
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Tab. 4 Bázické a medziroãné indexy cien energií pre v˘robcov a v rámci HICP vo vybran˘ch krajinách

PPPPIIeenneerrggyy ((rrookk  22000000==110000)) HHIICCPPeenneerrggyy ((rrookk  22000000==110000))

11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

EÚ-25 93,9 100,0 106,9 106,2 110,6 113,0 128,5 151,1 91,6 100,0 106,2 107,0 110,9 114,9 125,3 138,7

CZ 95,9 100,0 105,3 110,2 109,4 113,7 121,8 131,1 . 100,0 116,1 122,4 120,8 123,2 130,9 147,3

HU 91,4 100,0 111,6 117,8 130,9 146,1 166,6 194,1 . 100,0 109,0 115,0 123,3 140,3 149,3 160,1

PL . 100,0 111,3 119,0 124,2 126,3 130,9 138,9 92,0 100,0 110,7 117,2 121,1 124,5 129,2 138,0

SL 97,9 100,0 103,4 115,4 115,7 123,5 124,0 127,5 . 100,0 111,2 113,2 117,7 125,0 140,5 151,9

SK 85,4 96,7 112,6 120,1 141,6 146,2 158,3 181,3 67,9 100,0 118,9 123,2 152,1 175,4 190,3 218,6

PPPPIIeenneerrggyy ((rroommrr)) HHIICCPPeenneerrggyy ((rroommrr))

11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

EÚ-25 . 106 106,9 99,35 104,1 102,2 113,7 117,6 . 109,2 106,2 100,8 103,6 103,6 109,1 110,7

CZ . 104 105,3 104,7 99,27 103,9 107,1 107,6 . . 116,1 105,4 98,7 102,0 106,3 112,5

HU . 109 111,6 105,6 111,1 111,6 114,0 116,5 . . 109,0 105,5 107,2 113,8 106,4 107,2

PL . . 111,3 106,9 104,4 101,7 103,6 106,1 . 108,7 110,7 105,9 103,3 102,8 103,8 106,8

SL . 102 103,4 111,6 100,3 106,7 100,4 102,8 . . 111,2 101,8 104,0 106,2 112,4 108,1

SK . 113 116,4 106,7 117,9 103,2 108,3 114,5 . 147,3 118,9 103,6 123,5 115,3 108,5 114,9

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.
Poznámka: Bodky v tabuºke znamenajú, Ïe príslu‰né údaje nie sú k dispozícii.

Graf 5 Ceny energetick˘ch komodít v krajinách EÚ-25 v PPS

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.

0

30

25

20

15

10

5

elVyr (Ie) plynDom (D3) plynVyr (I3–1) elDom (Dc)
EL FI UK F IE ES EE LV S AT LT BE LU SL MT CY PT CZ HU DE DK NL IT PL SK



N A A K T U Á L N U T É M U

5roãník 15, 6/2007

Ceny energií pre v˘robcov vzrástli na Slovensku
zvlá‰È v˘razne v roku 2003 (medziroãne o 17,9 %)
po zv˘‰ení regulovan˘ch cien aj v záujme od-
stránenia ich deformácií z minulosti. Po spoma-
lení rastu t˘chto cien v roku 2004 (medziroãn˘ rast
o 3,2 %) bol na Slovensku v ìal‰ích rokoch opäÈ
v˘raznej‰í medziroãn˘ rast cien energií pre v˘rob-
cov ako v Poºsku, Slovinsku a âesku. 

Z porovnania bázick˘ch indexov cien energií pre
v˘robcov v okolit˘ch krajinách s rovnak˘m prie-
mern˘m ukazovateºom prepoãítan˘m za krajiny
EÚ-25 napr. zistíme, Ïe do roku 2005 len v âes-
kej republike sa dynamika t˘chto cien udrÏala
zhruba na priemernej úrovni za v‰etky ãlenské kra-
jiny EÚ-25 alebo niÏ‰ie (aj keì boli ceny zemné-
ho plynu a elektriny pre ‰tandardn˘ch v˘robcov
v âeskej republike v priebehu porovnávaného
obdobia niÏ‰ie ako v star˘ch ãlensk˘ch krajinách
EÚ). 

V˘raznú dynamiku priemern˘ch cien energií
pre v˘robcov v posledn˘ch rokoch spôsoboval
predov‰etk˘m r˘chly rast cien zemného plynu, kto-
ré najviac súvisia s v˘vojom cien ropy na sveto-
v˘ch trhoch. V rámci EÚ-25 sa priemerné ceny
zemného plynu pre v˘robcov kumulatívne zv˘‰i-
li v roku 2005 v porovnaní s rokom 2000 o vy‰e
50 %, na Slovensku to bolo zv˘‰enie o 133 %
a v roku 2006 aÏ o vy‰e 180 %. Porovnateºné úda-
je o cenách jednotliv˘ch druhov energií a o v˘-
robe a distribúcii vody nie sú za susedné krajiny
k dispozícii.

Ceny zemného plynu pre v˘robcov rástli na
Slovensku v posledn˘ch rokoch podstatne r˘ch-
lej‰ie ako ceny ropy na svetov˘ch trhoch. Po roku
2002 pomerne r˘chlo rástli na Slovensku aj ceny
v˘roby a distribúcie vody. Relatívne najpomal‰ie
sa v posledn˘ch rokoch zvy‰ovali ceny v˘roby
a distribúcie elektriny. 

Z prepoãítan˘ch bázick˘ch indexov cien ener-
gií (rok 2000 = 100) v rámci spotrebiteºsk˘ch
cien (HICP) od roku 1999 zisÈujeme z pohºadu Slo-
venska e‰te prud‰í rast cien energií pre domác-
nosti (o takmer 120 % v roku 2006 v porovna-
ní s rokom 2000) ako cien energií pre v˘robcov
(o vy‰e 81 %). Dynamika cien energií pre domác-
nosti v rámci HICP bola na Slovensku od roku
2003 jednoznaãne v˘raznej‰ia ako v okolit˘ch
krajinách, ão je zrejmé z grafu 8. V roku 2006
v porovnaní s rokom 2000 sa ceny energií pre do-
mácnosti zv˘‰ili v Maìarsku o vy‰e 60 %, v Slo-
vinsku zhruba o 52 %, v Poºsku o 38 % a v âe-
skej republike o vy‰e 47 % (priemer za EÚ-25
o takmer 40 %). 

Na Slovensku vzrástli ceny energií v rámci spo-
trebiteºsk˘ch cien (HICP) v roku 2003 (medziroã-
ne o 23,5 %) a v ìal‰ích dvoch rokoch sa ich me-
dziroãn˘ rast zniÏoval (o 15,3 % v roku 2004
a o 8,5 % v roku 2005) V roku 2006 do‰lo opäÈ
k medziroãnému rastu cien energií v rámci HICP
(takmer o 15 %). Aj napriek spomalenej dynami-
ke v rokoch 2004 a 2005 boli medziroãné rasty
cien energií pre domácnosti vy‰‰ie ako v sused-
n˘ch krajinách. 

Anal˘za dynamík cien energií pre v˘robcov

a cien energií zah⁄Àan˘ch do HICP od roku 1999
do roku 2006 signalizuje, Ïe na Slovensku bol
v tomto období druh˘ najv˘raznej‰í rast cien
energií pre v˘robcov (po Maìarsku) a najv˘raz-
nej‰í rast cien energií pre domácnosti. Jednou
z príãin relatívne prudkého rastu cien energií pre B
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CGraf 6 V˘voj bázick˘ch indexov cien energií pre v˘robcov vo vybran˘ch
krajinách
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Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.

Graf 7 Bázické indexy prírastkov cien ropy
a jednotliv˘ch skupín energií na Slovensku
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Graf 8 V˘voj bázick˘ch indexov cien energií v rámci HICP v EÚ-25 
a vybran˘ch krajinách
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C slovenské domácnosti boli regulované ceny jed-

notliv˘ch energetick˘ch komodít, deformované
do roku 2003 kríÏov˘mi dotáciami.

Z anal˘zy dynamík v‰ak vypl˘va aj zistenie, Ïe
napr. v roku 2005 uÏ po zav⁄‰ení procesov dere-
gulácií cien energií bol na Slovensku medziroã-
n˘ rast cien energií pre domácnosti druh˘ najvy‰-
‰í (po Slovinsku), aj keì sme uÏ mali v rámci kra-
jín V4 a Slovinska druhú najvy‰‰iu cenu za zemn˘
plyn (8,14 EUR/GJ) a najvy‰‰iu cenu elektriny
(13,38 EUR/100 kWh) pre ‰tandardné domácnos-
ti. Z údajov v tab. 4 je zrejmé, Ïe medziroãn˘ rast
cien energií pre domácnosti v posledn˘ch dvoch
rokoch bol na Slovensku a v Poºsku takmer to-
toÏn˘ s v˘vojom cien energií pre v˘robcov.

Ceny hlavn˘ch energetick˘ch médií boli na Slo-
vensku na zaãiatku roku 2006 vy‰‰ie ako v sused-
n˘ch krajinách (okrem cien zemného plynu pre
v˘robcov), ale zatiaº nedosiahli priemerné hodno-
ty za v‰etky ãlenské krajiny EÚ-25 (okrem cien
elektriny pre domácnosti), na to by bolo potreb-
né zv˘‰iÈ na Slovensku ceny zemného plynu pre
‰tandardné domácnosti a v˘robcov o vy‰e 15 %,
resp. o 12 %, a ceny elektriny pre ‰tandardn˘ch
v˘robcov o takmer 10 %. Ceny elektriny pre
‰tandardné domácnosti na Slovensku boli na za-
ãiatku roku 2006 viac ako 2 % nad priemerom
za v‰etky ãlenské krajiny EÚ-25. 

ZÁVER
PredloÏen˘ príspevok porovnáva pomocou ‰tan-

dardne pouÏívan˘ch postupov v Eurostate odvet-
vie energetiky a v˘voj cien energetick˘ch komo-
dít na Slovensku, hlavne so susedn˘mi krajinami
a EÚ-25 ako celkom. Spracovaná anal˘za si ne-
nárokuje daÈ odpovede na v‰etky otázky súvisia-
ce so stavom a v˘vojom slovenskej energetiky
a cien energií. Poskytuje viaceré zov‰eobecnené
poznatky, priãom niektoré si zasluhujú ìal‰ie sa-
mostatné podrobnej‰ie anal˘zy. 

Zrealizovaná anal˘za ponúka nasledujúce zo-
v‰eobecnené poznatky:
• Postavenie energetiky v národnej ekonomike je

na Slovensku najv˘raznej‰ie zo v‰etk˘ch krajín
EÚ-25. Vypl˘va to z najvy‰‰ích podielov viace-
r˘ch vybran˘ch ukazovateºov v odvetví energe-
tiky na ich celkov˘ch hodnotách za celú tzv. ne-
finanãnú podnikovú ekonomiku (non-finan-
cial business economy) na Slovensku. Platí to
o podielov˘ch ukazovateºoch vzÈahujúcich sa
na pridanú hodnotu, hrub˘ obrat a poãet za-
mestnancov. 

• Na Slovensku, ale aj v celej EÚ naìalej pretrvá-
va monopolné postavenie veºk˘ch energetick˘ch
podnikov (podºa dostupn˘ch údajov za rok
2004 za SR len za kategóriu E moÏno deduko-
vaÈ, Ïe energetické podniky s viac ako 250 za-
mestnancami majú v kategórii E zastúpenie
zhruba 16 %, ale takmer 95-percentn˘ podiel na
tvorbe celkovej pridanej hodnoty v odvetví ener-
getiky; v EÚ bol tento pomer 3,7 % : 76,9 %).
Aj z tohto dôvodu sa konkurenãn˘ efekt tlaku
na zníÏenie cien energií v podmienkach Sloven-
ska takmer neprejavil.  

• Slovenské energetické podniky (E40) patrili
podºa údajov Eurostatu v roku 2003 (najaktu-
álnej‰ie vzájomne porovnateºné údaje, údaje za
rok 2004 uÏ nie sú úplné) z hºadiska tvorby pri-
danej hodnoty medzi najv˘konnej‰ie v rámci
krajín EÚ. Slovenská energetika dosiahla v roku
2003 ‰tvornásobne vy‰‰iu produktivitu práce,
ako bol priemer za celú nefinanãnú podniko-
vú ekonomiku a 3,7-krát vy‰‰iu ako v odvetví
priemyslu. Rast produktivity práce je v sloven-
skej energetike dynamick˘ hlavne po roku 2002
(v roku 2003 medziroãn˘ rast o vy‰e 40 %
a v roku 2004 o vy‰e 20 %). Aj v porovnaní
s krajinami V4 a Slovinskom dosahovali slo-
venské energetické podniky v posledn˘ch ro-
koch v produktivite práce pomerne priaznivé
v˘sledky (v roku 2004 dokonca najlep‰ie pred
Slovinskom o 2,6 percentuálneho bodu). Ne-
priaznivo v‰ak vyznieva porovnanie so star˘mi
ãlensk˘mi krajinami, keì napr. v roku 2003
predstavovala hodnota produktivity práce na za-
mestnanca v slovensk˘ch energetick˘ch pod-
nikoch len okolo 43 % priemeru za EÚ-25.

• Miera ziskovosti v odvetví energetiky je v slo-
venskej ekonomike najvy‰‰ia v rámci v‰etk˘ch
nefinanãn˘ch odvetví (25,9 %). Podºa údajov
Eurostatu vy‰‰iu ziskovosÈ ako v slovensk˘ch
energetick˘ch podnikoch dosiahli v Európe len
energetické podniky v ·panielsku (27,9 %).
Priemerná miera ziskovosti v energetick˘ch
podnikoch dosiahla v roku 2003 v EÚ-25 oko-
lo 17 %. 

• V protiklade k pozitívnemu rastu tvorby prida-
nej hodnoty, produktivity práce a ziskovosti
v slovensk˘ch energetick˘ch podnikoch bol
v‰ak v˘voj miery investovania do ich ìal‰ieho
rozvoja. V posledn˘ch rokoch klesal objem hru-
b˘ch investícií do hmotného majetku, ão sa
prejavilo v klesajúcej tendencii tak miery in-
vestícií na jedného zamestnanca, ako aj miery
investícií z pridanej hodnoty.

• Pre slovenskú energetiku bol prelomov˘ rok
2002, keì boli pripravené legislatívne základy
na vytvorenie konkurencie na trhu a zaãal sa
proces zvy‰ovania regulovan˘ch cien energií.
Cieºom prechodu na nov˘ systém regulácie
v roku 2003 bolo odstránenie cenov˘ch defor-
mácií spôsobovan˘ch kríÏov˘mi dotáciami, kto-
ré spôsobovali dlhodobé zaostávanie za v˘vo-
jom reálnych nákladov na v˘robu, prenos a do-
dávanie energií. Ceny energií má objektívne
stanovovaÈ nezávisl˘ regulátor tak, aby zohºad-
Àovali ekonomicky oprávnené náklady a prime-
ran˘ zisk z vykonávania regulovan˘ch ãinnos-
tí a aby zároveÀ vytvárali konkurenãné pro-
stredie. Ceny by mali byÈ spravodlivé a nemali
by byÈ nev˘hodné ani pre dodávateºa, ani pre
odberateºa.

• Proces zvy‰ovania regulovan˘ch cien energií
pre v˘robcov a domácnosti, ktor˘ sa zaãal na
Slovensku v roku 2003, sa následne prejavil vo
v˘raznej‰om pribliÏovaní cien elektriny a zem-
ného plynu pre domácnosti ako pre v˘robcov
k priemern˘m cenám za v‰etky krajiny EÚ-25.
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V posledn˘ch rokoch do‰lo na Slovensku tieÏ
k v˘raznej‰iemu pribliÏovaniu cien základn˘ch
energetick˘ch médií k priemern˘m cenám za
v‰etky krajiny EÚ-25 ako v okolit˘ch krajinách. 

• Zaãiatkom roku 2004 malo Slovensko v prepoã-
te na eurá najvy‰‰iu cenu elektriny pre ‰tandard-
né domácnosti aj pre v˘robcov v porovnaní
s krajinami V4 a Slovinskom. Vy‰‰ie ceny zem-
ného plynu pre ‰tandardné domácnosti ako na
Slovensku mali domácnosti v Slovinsku a v˘rob-
covia v Maìarsku. Slovenské domácnosti pla-
tili aj zaãiatkom roku 2006 za zemn˘ plyn
i elektrinu najviac z krajín V4 (10,88 EUR/GJ,
resp. 14,48 EUR/100 kWh). Najviac medzi su-
sedn˘mi krajinami platili za elektrinu aj slo-
venskí v˘robcovia (7,73 EUR/100 kWh). Len za
zemn˘ plyn platili viac ako na Slovensku (7,65
EUR/GJ) v˘robcovia v Maìarsku (8,18 EUR/GJ).
PouÏité oficiálne údaje Eurostatu obsahujú roz-
dielne zdaÀovanie dan˘ch komodít, ale aj pri
pouÏití údajov o cenách plynu a elektriny bez
daní zostáva interpretaãn˘ kontext rovnak˘. 

• V prepoãte na paritu kúpnej sily (PPS), ktorá eli-
minuje rozdielne cenové úrovne medzi krajina-
mi, platili slovenské domácnosti za elektrinu
dokonca najviac v rámci celej EÚ-25 a ceny
plynu boli ‰ieste najvy‰‰ie v EÚ. Relatívne priaz-
nivej‰ie ako pre domácnosti vyzneli v rámci
krajín EÚ-25 na zaãiatku roku 2006 ceny zem-
ného plynu i elektriny vyjadrené v PPS pre slo-
vensk˘ch v˘robcov. 

• Cena zemného plynu pre ‰tandardné domác-
nosti dosiahla na Slovensku na zaãiatku roku
2006 úroveÀ 84 % priemeru za EÚ-25 a cena
zemného plynu pre skupinu ‰tandardn˘ch v˘-
robcov vy‰e 87 % priemeru za v‰etky ãlenské
krajiny EÚ. Ceny elektrickej energie pre ‰tan-
dardné domácnosti boli na Slovensku na zaãiat-
ku roku 2006 dokonca uÏ o viac ako 2 % nad
priemerom za ãlenské krajiny EÚ-25 a ceny
elektrickej energie pre urãujúcu skupinu v˘-
robcov predstavovali na zaãiatku roku 2006 vy‰e
91 % úrovne priemernej ceny za v‰etky ãlen-
ské krajiny EÚ.

• Ceny energií pre v˘robcov vzrástli na Sloven-
sku zvlá‰È v˘razne v roku 2003 (medziroãne
o 17,9 %) aj v záujme odstránenia ich defor-
mácií z minulosti. Po spomalení ich dynamiky
v roku 2004 (medziroãn˘ rast o 3,2 %) bol
v nasledujúcich rokoch na Slovensku opäÈ v˘-
raznej‰í medziroãn˘ rast cien energií pre v˘rob-
cov ako v Poºsku, Slovinsku a âesku.

• V˘raznú dynamiku priemern˘ch cien energií
pre v˘robcov v posledn˘ch rokoch spôsobova-
li predov‰etk˘m r˘chlorastúce ceny zemného
plynu, ktoré najviac súvisia s v˘vojom cien ropy
na svetov˘ch trhoch. V rámci EÚ-25 sa priemer-
né ceny zemného plynu pre v˘robcov kumula-
tívne zv˘‰ili v roku 2005 v porovnaní s rokom
2000 o vy‰e 50 %, na Slovensku to bolo zv˘-
‰enie o 133 % a v roku 2006 aÏ o vy‰e 180 %.
Ceny zemného plynu pre v˘robcov rástli na
Slovensku v posledn˘ch rokoch podstatne r˘-
chlej‰ie ako ceny ropy na svetov˘ch trhoch. Po

roku 2002 pomerne r˘chlo rástli na Slovensku
aj ceny v˘roby a distribúcie vody. Relatívne naj-
pomal‰ie sa v posledn˘ch rokoch zvy‰ovali ceny
v˘roby a distribúcie elektriny.

• Dynamika cien energií pre domácnosti v rám-
ci HICP bola na Slovensku od roku 2003 jed-
noznaãne v˘raznej‰ia ako v okolit˘ch krajinách.
Na Slovensku vzrástli ceny energií v rámci spot-
rebiteºsk˘ch cien (HICP) najv˘raznej‰ie v ro-
koch 2003 (medziroãne o 23,5 %) a 2004
(medziroãne o 15,3 %), ão súviselo s liberali-
záciou cien energií a odstraÀovaním kríÏov˘ch
dotácií (v ostatn˘ch krajinách, napríklad v âR,
tento proces zaãal prebiehaÈ skôr a bol rozlo-
Ïen˘ do viacer˘ch rokov). V ìal‰ích dvoch ro-
koch sa ich medziroãn˘ rast zmierÀoval 
(o 8,5 % v roku 2005 a o 14,9 % v roku 2006)
a takmer kopíroval dynamiku cien v˘robcov.
Medziroãn˘ rast cien energií pre domácnosti bol
vo v‰etk˘ch rokoch vy‰‰í ako v susedn˘ch kra-
jinách. Z anal˘zy dynamík v‰ak vypl˘va aj zis-
tenie, Ïe napr. v roku 2005, uÏ po zav⁄‰ení pro-
cesov deregulácií cien energií, bol na Sloven-
sku medziroãn˘ rast cien energií pre domácnosti
druh˘ najvy‰‰í (po Slovinsku), aj keì sme uÏ mali
v rámci krajín V4 a Slovinska druhú najvy‰‰iu
cenu za zemn˘ plyn (8,14 EUR/GJ) a najvy‰‰iu
cenu elektriny (13,38 EUR/100 kWh) pre ‰tan-
dardné domácnosti.

• Slovenské energetické podniky na jednej stra-
ne patrili v posledn˘ch rokoch na základe vy-
tváranej pridanej hodnoty k najv˘konnej‰ím, vy-
kazovali nadpriemernú ziskovosÈ v rámci celej
EÚ, a na druhej strane postupne menej inves-
tovali do ich ìal‰ieho rozvoja. Pomerne v˘raz-
né pribliÏovanie rastúcich cien zemného plynu
a elektriny pre domácnosti aj pre v˘robcov
k priemern˘m cenám energetick˘ch komodít za
celú EÚ, ktoré v˘znamnou mierou prispelo k zis-
kovosti energetick˘ch podnikov, sa primerane
nevyuÏívalo na ìal‰í rozvoj energetick˘ch pod-
nikov.

• T˘m, Ïe ceny energií pre ‰tandardné slovenské
domácnosti uÏ dosiahli ich priemernú úroveÀ
za EÚ-25, z menovopolitického hºadiska je to
dôleÏit˘ krok k obhájeniu udrÏateºnosti celko-
vého v˘voja cien vo vzÈahu k Európe aj v naj-
bliÏ‰ích rokoch, nakoºko sa spomalí proces do-
biehania cenovej úrovne a ceny energií budú
v prevaÏnej miere ovplyvÀované v˘vojom cien
komodít.

• Medzi odborníkmi panuje v‰eobecná zhoda,
Ïe je koniec nízkych cien energií. Dôvodom je
potreba zv˘‰iÈ kapacity na v˘robu jednotliv˘ch
druhov energií tak z klasick˘ch zdrojov, ako aj
z obnoviteºn˘ch alternatívnych zdrojov, ão je
spojené s nevyhnutn˘mi ìal‰ími investíciami
do rozvoja energetiky. Zv˘‰ené náklady napr.
na v˘robu elektriny moÏno oãakávaÈ aj z plne-
nia emisn˘ch kvót na oxid uhliãit˘ stanoven˘ch
EK. Vo väã‰ine ãlensk˘ch krajín EÚ-25 je znaã-
n˘ podiel dováÏanej energie na celkovej domá-
cej spotrebe, takÏe rastúci dopyt môÏe maÈ
tieÏ vplyv na rast cien energií. B
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