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Eversheds Sutherland
je jednou z desiatich 
najväčších advokátskych 
kancelárií na svete,
ktorá poskytuje právne 
poradenstvo a riešenia 
medzinárodnej klientele, 
medzi ktorú patria niektoré 
z najväčších nadnárodných 
spoločností na svete.
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Eversheds Sutherland | Česká republika a Slovensko

Niečo o nás
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Zameriavame sa na hospodárske 
a obchodné právo

• Nehnuteľnosti a výstavba
• Obchodné spoločnosti a obchodné zmluvy
• Pracovné právo
• Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
• Financovanie a kapitálový trh
• Energetika
• VO, PPP
• Súdne spory, insolvencie a reštrukturalizácie

2 kancelárie

v Bratislave a Prahe

+40
právnikov

14
právnikov na Slovensku
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Dotácie za rok 2022

Schéma pomoci podľa 2.1 Dočasného krízového 
rámca v roku 2022

─ dotácie boli poskytnuté za oprávnené obdobie 
od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022, kedy boli energie 
najdrahšie

─ nevýhoda – relatívne krátky čas na podanie 
žiadosti 

─ dotácie za obdobie od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 
pravdepodobne už nebudú pokryté týmto 
typom štátnej 

─ problém so schválením štátneho rozpočtu 
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Eversheds Sutherland

Dotácie za rok 2022

Ako dopadli žiadosti o dotácie za rok 2022 ?

─ disponibilné zdroje Ministerstva – 360 mil. EUR

─ prijaté žiadosti – 19 280

─ schválené žiadosti (k 30. 12. 2022) – 13 631 

─ percentuálna úspešnosť – približne 70 %

─ priemerná výška dotácie na 1 žiadosť – 5 655 EUR

─ náklady Ministerstva na schválene žiadosti –
približne 77 mil. EUR
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Eversheds Sutherland

Aktuálne – dotácie za energie na prvý štvrťrok 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na energie v nadväznosti na bod 2.1 Dočasného 
krízového rámca:

─ cenové limity čistej komodity, a to 199 EUR / MWh v prípade elektriny 
a 99 EUR / MWh v prípade plynu

─ oprávnené náklady – 80 % z rozdielu medzi skutočne zaplatenou sumou 
a cenovým stropom 

─ žiadosť sa podáva mesiac spätne, a to najneskôr do 30. 6. 2023

─ maximálna výška dotácie v súhrne je 600 000 EUR:

1. 200 000 EUR / január 2023 
2. 200 000 EUR / február 2023 
3. 200 000 EUR / marec 2023
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Eversheds Sutherland

Aktuálne – dotácie za energie na prvý štvrťrok 2023

Oprávnený žiadateľ:

─ hospodársky subjekt, bez ohľadu na veľkosť alebo právnu formu

─ koncový odberateľ energie 

─ oprávneným nie je subjekt, ktorý odobral energie na výrobu tepla 
a elektriny

─ povinnosť mať zriadené vlastné odberné miesto, v opačnom prípade 
subjekt nie je oprávneným žiadateľom:

1. EIC kód (elektrina) 

2. POD kód (plyn)

─ nájomcovia bez vlastného odberného miesta nie sú oprávneným subjektom

─ oprávnené obdobie – 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023
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Eversheds Sutherland

Aktuálne – dotácie za energie na prvý štvrťrok 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na energie v nadväznosti na bod 2.1 
Dočasného krízového rámca:

─ v prípade, ak požadovaná suma presiahne 100 000 EUR:

1. Register partnerov verejného sektora

2. identifikácia konečných užívateľov výhod 

─ vyčlenených je 279 820 623 EUR 

─ k 22. 2. 2023 bolo prijatých viac než 3 000 žiadostí v hodnote 
viac ako 5,1 mil. EUR

─ predbežne nie je známe, či Ministerstvo bude pokračovať v tomto type 
štátnej pomoci aj po 31. 3. 2023
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Podpora malých odberateľov energií

Malý odberateľ 

─ Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

─ odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny 
za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a

─ odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu 
za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh

─ tzv. Krízová regulácia 

─ čistá cena komodít, podľa nariadenia Vlády SR:

─ maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny – 199 EUR / MWh

─ maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu – 99 EUR / MWh

─ kompenzovaní sú dodávatelia energií, nie malí odberatelia 
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Eversheds Sutherland

Ceny energií pre domácnosti 

─ všeobecný hospodársky záujem

─ cenový strop elektriny pre domácnosti je 61,2 EUR / MWh (cena z roku 
2022), pričom uvedená suma je zvýšená o koeficient určený vyhláškou ÚRSO

─ výsledná suma – maximálne 67,3 EUR / MWh

─ cena plynu je tvorená z mesačnej platby za odberné miesto vo výške 
1,50 EUR a maximálnej výšky sadzby za plyn, ktorá je určená osobitne 
pre ten-ktorý typ tarify (D1 – D6, prípadne D7 – D8)

─ výsledná suma plynu pre domácnosti v porovnaní s rokom 2022 tak bude 
zvýšená maximálne o 15 % 
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Nová schéma podpory 

Nová schéma pomoci podľa 2.4 Dočasného 
krízového rámca

─ zložitejší systém poskytovania pomoci 

Predbežné informácie:

─ platnosť počas celého roka 2023 

─ pomoc zameraná najmä na väčšie a energeticky 
náročnejšie podniky

─ rôzne faktory, ktoré sa budú posudzovať v rámci 
žiadosti, a to napríklad:

─ medziročný pokles EBITDA,

─ spotreba energií za posledné roky, a pod.
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Stručný prehľad

Domácnosti  - cena elektriny zostáva na úrovni z roku 2022 a cena plynu 
bude zvýšená najviac o 15 %

Malí odberatelia – nemusia podávať žiadne žiadosti, nakoľko sú 
dodávatelia povinní dodávať týmto subjektom elektrinu v cene najviac 

199 EUR / MWh a plyn v cene najviac 99 EUR / MWh

Ostatné podniky – možnosť podať žiadosť o dotáciu, ktorá pokryje 80 % 
nákladov presahujúcich cenu elektriny 199 EUR / MWh a cenu plynu 99 EUR 
/ MWh

Všetky podniky budú môcť navyše požiadať aj o pomoc podľa novej 
schémy, ktorá však ešte nie je zverejnená
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Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie 

Podpora nových zariadení na výrobu energie z OZE 

─ podpora sa realizuje, otázna je efektívnosť tejto podpory 

Lokálny zdroj 

─ zariadenie na výrobu elektriny z OZE, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie 
svojej vlastnej spotreby 

─ lokálne zdroje sú zároveň odberným miestom

─ celkový inštalovaný výkon nemôže presiahnuť maximálnu rezervovanú 
kapacitu tohto odberného miesta 

─ spravidla fotovoltaika 

─ otázne sú voľné kapacity v sústave 
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Eversheds Sutherland

Obnoviteľné zdroje energie a Plán obnovy

Plán obnovy EÚ

─ Slovensko v nadväznosti na plán obnovy vyčlenilo približne 226 
mil. EUR na:

1. Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE 

2. Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z 
OZE (tzv. repowering)

3. Investície do zvyšovania flexibility energetických sústav 
pre vyššiu integráciu OZE 

─ plánovaný časový rámec – jún 2026
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Obnoviteľné zdroje energie a Plán obnovy

Plán obnovy:

─ Ministerstvo hospodárstva pravidelne zverejňuje na svojom webovom 
sídle rôzne výzvy na predkladanie projektov 

─ aktuálne sa očakáva výzva, ktorá má byť zverejnená v marci alebo 
apríli 2023

Zo štrukturálnych fondov EÚ:

─ SIEA - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie 
slnečnej energie na výrobu elektriny
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Windfall tax

Právny základ:

─ Nariadenie EÚ č. 2022/1854 o núdzovom zásahu a novela Zákona o 
energetike 

„Windfall tax“ – Odvod (daň) z nadmerných príjmov

─ dočasné opatrenie na zmiernenie dopadu vysokých cien energií pre členské štáty, 
spotrebiteľov či podniky 

─ týka sa to predovšetkým výrobcov elektriny ale aj osôb, ktoré elektrinu na území 
SR nakupujú a predávajú 

─ nadmerný príjem - kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového 
príjmu

─ trhový príjem – určuje sa z čistých tržieb z predaja elektriny 

─ strop trhového príjmu – určuje Vláda SR nariadením

─ do 250 EUR / MWh (v závislosti od zdroja)

─ Slovensko zaviedlo daň z nadmerných príjmov vo výške 90 %
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Eversheds Sutherland

Windfall tax

„Windfall tax“ – Odvod (daň) z nadmerných príjmov

─ odvodové obdobie – každý mesiac od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2024

─ vylúčené sú niektoré zariadenia na výrobu elektriny, a to:

─ zariadenia s výkonom do 0,9 MW vrátane,

─ vybrané zariadenia podľa § 25c ods. 1 písm. b) až d)

─ potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Finančnej 
správy

─ platiteľ je povinný podať oznámenie o odvode a
odvod zaplatiť
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Budúcnosť v elektroenergetike na Slovensku 

Prognózy slovenskej elektroenergetiky, a to najmä s ohľadom na 
zelenú energiu: 

─ urýchlenie prechod na zelenú energiu – ciele Európskej únie

─ aktuálne aj potreba znížiť energetickú závislosť najmä od Ruska a iných 
dodávateľov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

─ EÚ predložila plán REPowerEU, ktorého cieľom je napríklad:

─ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej 
spotrebe energie do roku 2030 zo 40 % na 45 %, či

─ zjednodušiť povoľovacie procesy pre obnoviteľné zdroje energie
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Bernhard Hager je rakúsky advokát s povolením na výkon činnosti
v Rakúskej, Českej a Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa Bernhard
Hager sústreďuje na poskytovanie právneho poradenstva klientom
z priemyselného sektora v oblasti obchodného práva, energetického
a stavebného práva ako aj práva infraštruktúrnych projektov.
Nedávne Bernhardove projekty zahŕňajú:
• Úspešné zastupovanie výrobcov vápna a cementu v súdnych sporoch
o vrátenie dane z CO2,
• Právna podpora rozvoja, výstavby a financovania logistického parku,
• Zriadenie, autorizácia a právne služby pre prevádzku systémov spätného
odberu odpadov z obalov,
• Právne poradenstvo ohľadom koncepcie cementárne „Odpad na energiu“
• Zastupovanie banky v projektov energie z obnoviteľných zdrojov.
Bernhard Hager absolvoval Právnickú fakultu Viedenskej Univerzity
v Rakúsku a následne pracoval ako univerzitný lektor v Kaunase/Litve,
predtým ako v roku 2000 začal vykonávať advokátsku činnosť. Bernhard
Hager absolvoval v roku 2002 postgraduálny program na Queen Mary
University of London v Spojenom kráľovstve v oblasti práva hospodárskej
súťaže a finančného práva (LL.M.).
Popri advokátskej činnosti sa Bernhard Hager venuje aj publikačnej
a prednáškovej činnosti. Je autorom knižnej monografie „Podpora
obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“ a „Poskytovanie služieb
v Rakúsku“ ako aj komplexného komentáru k slovenskému zákonu
o verejnom obstarávaní. Okrem nemeckého jazyka ovláda Bernhard aj
anglický, slovenský a český jazyk.
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Ján Ščerba

Kontakt

Eversheds Sutherland | Bratislava

Advokátsky koncipient
Eversheds Sutherland | Bratislava
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Ján Ščerba je advokátsky koncipient, ktorý
v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland
pracuje od roku 2022. Ján študoval
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Počas štúdia pracoval ako právny
asistent v inej advokátskej kancelárii
a zúčastnil sa aj viacerých študentských stáži.
Okrem slovenčiny hovorí po anglicky.



eversheds-sutherland.com
This information pack is intended as a guide only. Whilst the information it contains is believed to be correct, it is 
not a substitute for appropriate legal advice. Eversheds Sutherland (International) LLP can take no responsibility 
for actions taken based on the information contained in this pack.

© Eversheds Sutherland 2019. All rights reserved.

Czech republic

Eversheds Sutherland

T: +420 255 706 500
E: praha@
eversheds-sutherland.cz

Pobřežní 394/12
Praha 8, 186 00
Czech republic

Slovakia

Eversheds Sutherland

T: +421 232 786 411
E: bratislava@
eversheds-sutherland.sk

Hodžovo námestie 1/A
Bratislava, 811 06
Slovakia
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