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UplatÀovanie v˘nosu regulaãného úra-
du ã. 6/2008 zásadn˘m spôsobom
ovplyvÀuje aj niektoré obchodné pod-
mienky v rámci dodávateºsko-odbera-
teºsk˘ch vzÈahov. V˘nos je úãinn˘ od
1. augusta 2008 a zmeny vypl˘vajúce
z tohto v˘nosu podmieÀujú spoluprá-
cu dodávateºa s odberateºom uÏ vo fá-
ze prípravy na cenu tepelnej energie
a následné fakturovanie tepla dodáva-
ného v roku 2009.

Základné oblasti zmien t˘kajúce sa aj
odberateºov sú predov‰etk˘m:
• objednávanie tepla na nadchádzajú-

ce regulaãné obdobie,
• zmeny v mern˘ch jednotkách tepla,
• odli‰nosti v zloÏkách cien za jed-

notku tepla,
• nov˘ pojem „regulaãn˘ príkon“,
• zavedenie regulaãného obdobia,
• fakturovanie.

Je dôleÏité a potrebné
objednávanie tepla 
na kaÏd˘ regulaãn˘ rok?
Objednávanie tepla je rozhodujúce
pre stanovenie variabilnej zloÏky
ceny tepla a pre objednanie mnoÏ-
stva plynu, priãom odberatelia si
teplo budú objednávaÈ na kaÏd˘
regulaãn˘ rok.
• Objednávanie tepla sa realizuje spra-
vidla v prvej dekáde septembra.Potom
dodávateº v závislosti od mnoÏstva ob-
jednaného tepla objedná potrebné
mnoÏstvo plynu v SPP.
• Ak bolo teplo na rok 2009 odbe-
rateºmi objednané v gigajouloch
(GJ), prepoãíta sa na kilowatthodi-
ny (kWh).
• Objednané mnoÏstvo tepla pre-
poãítané na kWh slúÏi dodávateºo-
vi ako podklad na v˘poãet va-
riabilnej zloÏky ceny tepla.

Aké zmeny nastali v mern˘ch
jednotkách tepla?
Podstatná zmena nastala v pouÏíva-
ní mern˘ch jednotiek mnoÏstva
tepla, a to:
• z gigajoulov (GJ) na kilowatthodiny

(kWh) prepoãtom 1 GJ = 277,7777
kWh vo variabilnej zloÏke ceny,

• z gigajoulov (GJ) na kilowatty vo fix-
nej zloÏke prepoãtom
1 GJ = 277,777 kWh: 5 300 = kW
regulaãného príkonu.

Nastali zásadné odli‰nosti
v urãení ceny za jednotku tepla?
Cena tepla aj ìalej pozostáva z dvoch
zloÏiek, a to z variabilnej a fixnej zloÏ-
ky maximálnej ceny tepla. Variabilnú
zloÏku nákladov, a teda aj variabilnú
zloÏku ceny tepla dodávateº neovplyv-
Àuje, keìÏe 95 % nákladov vo variabil-
nej zloÏke ceny predstavuje náklad na
plyn. Fixné náklady nie sú ovplyvnené
objemom v˘roby tepla.
• Variabilná zloÏka maximálnej ceny tep-
la v korunách za kilowatthodinu sa urãí
za objednané mnoÏstvo tepla v kWh.
• Fixná zloÏka maximálnej ceny tepla
s primeran˘m ziskom sa urãí v koru-
nách na kilowatt celkového regulaãné-
ho príkonu.

Vincent Barbier
generálny riaditeº Dalkie a. s.

VáÏení obchodní partneri a ãitatelia,
v˘voj cien palív je v súãasnosti tak
tro‰ku blázniv˘ a absolútne ne-
predvídateºn˘. Cena za barel ropy
je nestála, hodnota amerického
dolára je neistá. Hovoríme o hlav-
n˘ch faktoroch, ktoré majú vplyv
na cenu plynu a nepriamo aj na
cenu uhlia. Slovensko je skú‰ané
t˘mito negatívnymi dopadmi
a nemá reálne prostriedky na ich
prekonanie.
Dnes, viac ako kedykoºvek pred-
t˘m, platí, Ïe najlacnej‰ia energia je
tá, ktorú nespotrebujeme. Na‰e
poslanie ako spoloãnosti, ktorá
navrhuje spôsoby optimálneho
vyuÏívania energií, nadobúda
v súãasnej situácii nov˘ rozmer
a zmysel. SnaÏíme sa ponúknuÈ vám
tie najlep‰ie rie‰enia, ktoré povedú
k minimalizovaniu negatívneho
dopadu nárastu cien energií.
V súãasnosti sa na spomínané
oblasti zameriava pozornosÈ na‰ej
spoloãnosti, a preto by sme vás
v tomto ãísle ãasopisu Termoinfo
radi informovali o cene tepla a o v‰et-
kom, ão s Àou súvisí, o nov˘ch
legislatívnych predpisoch a ìal‰ích
aktualitách o centrálnom zásobo-
vaní teplom v na‰ich mestách.

Prajem vám
zaujímavé ãítanie.

Na vyúãtovanie tepla v roku 2009
sa pripravujeme uÏ dnes

(pokraãovanie  na strane 3)



V˘roba a distribúcia tepla a teplej úÏitkovej vody
patria medzi regulované priemyselné odvetvia a sta-
novovanie a kontrola cien podliehajú schváleniu
Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch odvetvi (URSO).
Je to proces, v ktorom v˘robca deklaruje svoje pred-
pokladané celoroãné náklady na v˘robu a distribúciu
a regulaãn˘ úrad stanoví maximálnu cenu tepla na ce-
l˘ kalendárny rok. Z pohºadu cenotvorby sa náklady
spoloãnosti delia na fixné a variabilné a zároveÀ na
oprávnené a neoprávnené presne tak, ako ich vyme-
dzuje v˘nos URSO. KeìÏe schválená cena je záväzná
na 12 mesiacov, kaÏd˘ v˘robca si musí veºmi starost-
livo plánovaÈ cel˘ hospodársky rok vopred. 

Ako sa robí tak˘to odhad?
Fixné náklady ako údrÏba, opravy, revízie a ostatné
prevádzkové náklady vie v˘robca tepla kvalifikovane
odhadnúÈ. Av‰ak ceny vstupn˘ch energií, najmä zem-
ného plynu a uhlia, sa predvídajú oveºa ÈaÏ‰ie.
URSO, ako regulaãn˘ orgán, si stanovuje vlastné
predpovede v˘voja cien zemného plynu a pred kaÏ-
d˘m regulaãn˘m obdobím oznámi ich predpoklada-
nú v˘‰ku na nasledujúci rok.Táto priemerná cena by
mala byÈ dostatoãná a pokryÈ kolísanie ceny zem-
ného plynu poãas roka.

Ako sa vyvíjala cena plynu?
Tohoroãn˘ rast cien zemného plynu ako naj-
ãastej‰ie vyuÏívaného paliva pri v˘robe tepla bol
naozaj v˘razn .̆
Podºa objemu roãnej spotreby sa odberatelia delia do
niekoºk˘ch kategórií:
• domácnosti a maloodber (do 60 000 m3)
• strednoodber (60 000 – 400 000 m3)
• veºkoodber (nad 400 000 m3)
Podºa cenníkov spoloãnosti SPP spadajú kategórie
„strednoodber“ a „veºkoodber“ do jedného segmen-
tu tzv. veºk˘ch zákazníkov a od roku 2008 sa obchod-
ná jednotka za odobraté mnoÏstvo plynu zmenila z m3

na kWh.

V‰etko o cene tepla
Cena zemného plynu pre veºk˘ch zákazníkov, v˘rob-
cov tepla, sa skladá z fixn˘ch mesaãn˘ch platieb, roã-
nej sadzby za v˘kon (s v˘nimkou strednoodberu)

a ceny za odobratú kWh. Spomínané fixné zloÏky
ceny plynu pre rok 2008 v˘razne vzrástli.Variabilná
zloÏka ceny, ktorá odzrkadºuje reálnu spotrebu, nie
je pevná ako v prípade sadzby za odobrat˘ plyn
v domácnostiach. Urãuje sa na základe 9-mesaãného
priemeru v˘voja cien ºahk˘ch a ÈaÏk˘ch vykurova-
cích olejov (uvedené komodity sú závislé od ceny
ropy) a mesaãného priemeru kurzu dolára voãi slo-

venskej korune, publikovaného Národnou bankou
Slovenska. Aj napriek skutoãnosti, Ïe Slovenská ko-
runa mala od januára tendencie posilÀovaÈ voãi
americkému doláru, ani tento v˘voj nedokázal zmi-
erniÈ rast cien zemného plynu.
Médiá nás síce v‰etk˘ch uisÈovali, Ïe ceny plynu ne-
porastú, av‰ak táto informácia sa t˘kala iba kategó-
rie domácností.
Na ostatné odberové skupiny sa spomínaná ochran-
ná ruka ‰tátu nevzÈahovala. To sa, samozrejme, ná-
sledne prenieslo do rastu cien v‰etk˘ch tovarov
a sluÏieb.

Ak˘ vplyv mal rast ceny plynu
na cenu tepla? 
Regulaãn˘ úrad vydáva záväzné priemerné ceny paliva
na nasledujúci rok, s ktor˘mi v˘robcovia pripravujú
svoje kalkulácie, uÏ v októbri.V novembri v˘robcovia
zasielajú URSO svoje záväzné cenové kalkulácie na
schválenie.
UÏ vo februári bola cena plynu fakturovaná SPP 
v kategórii strednoodber a veºkoodber, ão sa t˘kalo
väã‰iny v˘robcov, vy‰‰ia ako bol predpoklad regulá-
tora o 16 % aÏ 18 %.
Z tohto dôvodu boli v˘robcovia tepla nútení poÏiadaÈ
regulaãn˘ úrad o zv˘‰enie ceny, jej variabilnej zloÏky,
ktorá zah⁄Àa náklady na vstupné energie. Ak by tak
neurobili, nárast cien vstupn˘ch nákladov by museli
hradiÈ z vlastn˘ch zdrojov. To by viedlo k zadlÏeniu
spoloãností, prípadne neschopnosti splácaÈ svoje zá-
väzky. V˘robcovia by nemali zdroje na dodrÏanie in-
vestiãn˘ch plánov, potrebné opravy a údrÏbu zariade-
ní. Z dlhodobého hºadiska by v˘sledkom mohla byÈ

Tento rok sa viac ako inokedy rozpráva o náraste cien, a to nie len potravín,
pohonn˘ch hmôt a nehnuteºností, ale aj cien energií – plynu, elektriny a tepla.

V‰etko o cene tepla
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(pokraãovanie zo strany 1)

Regulaãn˘ príkon – nov˘ pojem
v dodávateºsko-odberateºsk˘ch
vzÈahoch
Podºa v˘nosu regulaãného úradu celkov˘ re-
gulaãn˘ príkon regulovaného subjektu (dodá-
vateºa tepla) je súãet regulaãn˘ch príkonov
a pre potreby regulácie ceny tepla platí na ce-
lé regulaãné obdobie.
• Regulaãn˘ príkon nahrádza kaÏdoroãne ob-
jednané – dohodnuté – mnoÏstvo tepla, kto-
ré dodávateº fakturoval odberateºovi za fixnú
zloÏku maximálnej ceny tepla.
• Regulaãn˘ príkon v kilowattoch bude pred-
metom fakturovania za fixnú zloÏku maximál-
nej ceny tepla a poãas rokov 2009 – 2011 sa
nebude meniÈ.
• V˘poãet regulaãného príkonu vychádza
z mnoÏstva tepla dodaného na vykurovanie
a prípravu teplej úÏitkovej vody do odber-
ného miesta v rokoch 2005 – 2007. Aritme-
tick˘ priemer mnoÏstva tepla z uvedeného
obdobia sa vydelí poãtom hodín 5 300.
V˘sledkom je regulaãn˘ príkon.
• Regulaãn˘ príkon v prípade vykurovania ob-
jektu, ktor˘ bol zateplen˘ alebo hydraulicky
regulovan˘ v rokoch 2005 – 2008, je moÏné
urãiÈ aj dohodou podºa predpokladanej spo-
treby tepla v roku 2008.
• Pri v˘poãte regulaãného príkonu
u nov˘ch dodávateºov alebo odbe-
rateºov sa vychádza z objednaného
mnoÏstva tepla na regulaãn˘ rok,
najbliÏ‰ie na rok 2009.
Regulaãn˘ príkon má charakter fix-
nej platby, podobne ako sa to uplat-
Àuje pri dodávkach in˘ch primár-
nych médií (napríklad príkon istiãa
pri dodávke elektrickej energie).

Regulaãné obdobie 
je urãené na tri roky
• Regulaãn˘m obdobím je obdobie rokov
2009 – 2011, teda nie kalendárny rok, ako to
bolo doteraz.
• Regulaãn˘ príkon objektu spotreby bude
platiÈ kaÏd˘ regulovan˘ rok regulaãného ob-
dobia.
• Náklad za fixnú zloÏku maximálnej ceny
tepla sa vypoãíta z regulaãného príkonu ob-
jektu spotreby a fixnej zloÏky maximálnej ce-
ny tepla urãenej regulaãn˘m úradom na regu-
lovan˘ rok.

Fakturovanie dodaného tepla 
od roku 2009 v skratke
• Namerané mnoÏstvo tepla na dohodnu-
tom odbernom mieste sa bude, rovnako
ako v minul˘ch rokoch, fakturovaÈ za varia-
bilnú zloÏku maximálnej ceny tepla.
• Regulaãn˘ príkon objektu spotreby sa bu-
de fakturovaÈ za fixnú zloÏku maximálnej
ceny tepla, a podobne ako v minul˘ch ro-
koch rovnomerne jednou dvanástinou.
• V minulosti zmluvne dohodnut˘ spôsob pre-
rozdelenia celkového objemu oprávnen˘ch
fixn˘ch nákladov podºa skutoãne dodaného
mnoÏstva tepla uÏ v˘nos neuvádza, ale ani ne-
zakazuje, teda dodávateº môÏe aj ìalej, ak je to
v zmluvách dohodnuté, vykonaÈ rozpoãítanie

objemu fixn˘ch nákladov v závislosti
od skutoãne dodaného mnoÏstva te-
pla jednotliv˘m objektom spotreby.

Eva Homolová
riaditeºka odboru starostlivosti

o zákazníkov Dalkie a. s.

ªudmila Hoffmanová
prevádzková riaditeºka

Dalkie Luãenec a. s.

zv˘‰ená poruchovosÈ a zníÏenie kvality dodávky tepla a tep-
lej úÏitkovej vody, ãím by trpel hlavne klient.
Nové prepoãty cien tepla v apríli ukázali, Ïe aktuálny 20%-n˘
nárast nákladov na zemn˘ plyn sa pri nezmenen˘ch nákla-
doch ostatn˘ch poloÏiek cenotvorby prejavil 15%-n˘m cel-
kov˘m nárastom ceny tepla.A nárastom podiel nákladov na
zemn˘ plyn voãi celkov˘m nákladom na jeden GJ bez DPH
dosiahol z pôvodn˘ch cca 68% pribliÏne 74%.

Ako ìalej?
Îiaº, tento negatívny v˘voj, nemôÏe nikto z nás ovplyvniÈ.
Ako v˘robca sa v‰ak snaÏíme o zvy‰ovanie efektívnosti
v˘roby a úãinnosti na‰ich zariadení, ão vpl˘va aj na ceny
v˘robkov a sluÏieb.
Nie sme distribútorom ani predæÏenou rukou SPP a na‰ou
snahou je zniÏovaÈ náklady na v˘robu aj na vstupné ener-
gie, akou je zemn˘ plyn.
Bez zodpovedného prístupu k úsporám na strane klientov
v‰ak nedosiahneme uspokojiv˘ v˘sledok.V tomto prípade
platí, Ïe jediné u‰etrené teplo je to, ão neminieme. Úspor-
né opatrenia, o ktor˘ch sme písali v predchádzajúcom
ãísle, zabezpeãia va‰u tepelnú pohodu a zároveÀ zamedzia
zbytoãn˘m tepeln˘m únikom.A zníÏená spotreba sa jedno-
znaãne prejaví na poklese celkov˘ch nákladov.

Tatiana Marková
projektová manaÏérka Dalkie a. s.

január marec apríl

ostatné náklady zemný plyn

+20,1 %+4,8 %

14,9 %
+3,3 %

Nárast ceny tepla I. - IV. 08



Dƒa 1. júla 2008 nadobudol úãinnosÈ zá-
kon ã. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani
z elektriny, uhlia a zo zemného plynu.
Princípom zákona je zdaÀovanie t˘chto
komodít spotrebnou daÀou. Tento zá-
kon súãasne stanovuje oslobodenie
zemneho plynu, ktor˘ sa pouÏíva na v˘-
robu tepla urãeného pre domácnosti
od spotrebnej dane . Sadzba spotrebnej
dane na zemn˘ plyn je od júla 2008 do 
31. decembra 2009 stanovená v ãiastke
0,02 Sk/kWh, ão v prepoãte predstavu-
je cca 6,- Sk/GJ dodaného tepla. Od 
1. januára 2010 je sadzba spotrebnej da-
ne urãená v dvojnásobnej v˘‰ke.

Preão predávame tepelnú
energiu v rámci variabilnej
zloÏky za dve ceny?
Odberateºmi tepelnej energie sú okrem
domácností aj právnické alebo fyzické

osoby (podnikateºské subjekty), priãom
v ich prípade tento zákon neumoÏÀuje
v˘robcovi tepla uplatÀovaÈ si vrátenie
spotrebnej dane od správcu dane, kto-
r˘m je príslu‰n˘ coln˘ úrad. Z uvedené-
ho dôvodu v˘robcovia tepla majú povin-
nosÈ kalkulovaÈ vo variabilnej zloÏke dve
ceny tepelnej energie. Cena pre domác-

nosti je bez spotrebnej dane. Cena pre
podnikateºov je vrátane spotrebnej da-
ne. Tak˘mto spôsobom uskutoãÀujeme
predaj tepelnej energie od júla 2008
a na‰im odberateºom boli zaãiatkom
augusta zaslané faktúry za teplo s dvo-
ma rozdielnymi cenami.

Ako sa bude rozdeºovaÈ
tepelná energia v rámci
odberného miesta pre
domácnosti a podnikateºské
subjekty?
• Rozdelenie tepla na vykurovanie
v rámci odberného miesta – objektu
spotreby pre domácnosti a podnikate-
ºov – sa vykoná cez obostavan˘ objem
priestorov alebo plochu v m2, ktorá bu-
de preukázaná prílohou alebo dodat-
kom k zmluve na odber tepla a mesaã-
n˘m nahlasovaním zmien v obostava-

n˘ch priestoroch alebo v plochách v ob-
jekte odberu.
• Rozdelenie tepla na prípravu teplej
úÏitkovej vody (ìalej TÚV) v rámci od-
berného miesta pre domácnosti a pod-
nikateºov sa vykoná podºa skutoãnej spo-
treby TÚV za predchádzajúci rok. Cel˘
tento proces bude zo strany v˘robcu
tepla ukonãen˘ roãn˘m, koneãn˘m, vy-
úãtovaním predaja tepla na vykurovanie
a predaja tepla na prípravu TÚV podºa
odberateºmi nahlásen˘ch mnoÏstiev
spotreby vody za hodnotené obdobie.
• V súlade s Metodick˘m usmernením
MF SR ãíslo MF/23100/2008-732 má v˘-
robca a dodávateº tepla, podobne ako
dodávateº elektriny alebo zemného ply-
nu, pri posudzovaní oslobodenia od
spotrebnej dane jednotliv˘ch dodávok
domácnostiam, ktoré sú zastúpené spo-
loãenstvom alebo správcom (§6 zákona
ã. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytov˘ch priestorov v platnom zne-
ní), vychádzaÈ z údajov a informácií, kto-
ré mu na tento úãel poskytne spoloãen-
stvo alebo správca.

Viola Szekere‰ová
riaditeºka ekonomického 

odboru Dalkie a.s.
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Aplikovanie spotrebnej dane
k zemnému plynu v cene tepelnej energie
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VYKURUJME ROZUMNE,
VYKURUJME CENTRÁLNE

SpoloãnosÈ Dalkia pripravila na lep‰ie pochopenie
problematiky vzniku a v˘roby tepla zábavnú pedagogickú
pomôcku. Má podobu pedagogického kufríka, ktor˘ obsahuje
dve vedomostné súÈaÏe,mnoÏstvo úloh,cviãení, ale aj kríÏovku
a rébus, prostredníctvom ktor˘ch sa deti aj dospelí môÏu
zabaviÈ, a zároveÀ sa nauãiÈ veºa nového. Doplnia si aj vedo-
mosti z prírodovedy, zo zemepisu a pocviãia si aj slovenãinu
v rámci problematiky centrálneho zásobovania teplom.
Práca s pedagogick˘m kufríkom vtiahne v‰etky vekové
kategórie do diskusie o energiách - o tom, ako nimi ‰etriÈ,
ale aj o naj‰etrnej‰ích spôsoboch v˘roby tepla vzhºadom 
na Ïivotné prostredie.
Cieºom celého projektu je zv˘‰iÈ informovanosÈ a vytvoriÈ
citlivej‰í prístup ºudí k Ïivotnému prostrediu. Na‰ím zámerom
je ukázaÈ, Ïe Dalkia sa snaÏí, okrem svojich profesionálnych
skúseností a kvalitn˘ch sluÏieb prispieÈ k my‰lienke trvalo
udrÏateºného rozvoja, ktor˘ zaraìuje medzi svoje základné
hodnoty. Lenka Vargová
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MoÏno ste zachytili novú reláciu na STV 2
Revitalizuj... a dom chytí druh˘ dych,
ktorá sa vysiela od zaãiatku septembra kaÏdy
druh˘ utorok od 18.15 h.Táto relácia sa
strieda s programom Môj dom, môj hrad.
Ak nie, odporúãame.
Ambíciou tejto relácie je zorientovaÈ diváka
v spletitej situácii paragrafov, finanãn˘ch
moÏností, termínov, technológií, materiálov
a rie‰ení. Magazínov˘ charakter relácie má
prísne ‰truktúrované rubriky, priãom poãíta
aj s ich obmenou.V rovnakom priestore sa
raz objavuje právna, inokedy finanãná
poradÀa. Moderátorka je sprievodkyÀou
programu a zároveÀ nav‰tevuje domy, kde sa
predstaviteºom spoloãenstva podarilo
presvedãiÈ obyvateºov o potrebe revitalizácie.
Moderátorka mapuje v˘voj rozhodnutia na
skvalitnenie b˘vania v domoch na celom
Slovensku.V rozhovoroch dáva priestor

odborníkom na problematiku zatepºovania,
ale aj na rie‰enie technického zariadenia
budov. Je jasné, Ïe v krátkom ãase bude
potrebné rie‰iÈ aj problematiku v˘Èahov,
vnútorn˘ch rozvodov, dilemy v˘stavby
vlastn˘ch kotolní ãi centrálneho vykurovania.
Program má zaroveÀ podporu portálu
revitalizuj.sk, kde sú uvedené reakcie na listy
divákov, odpovede odborníkov, ktorí môÏu
posunúÈ rie‰enie problémov o krôãik ìalej.
SpoloãnosÈ Dalkia, ako aj ìal‰ie teplárenské
spoloãnosti, ktoré sú ãlenmi Slovenského
zdruÏenia v˘robcov tepla, sa rozhodla
sponzorsky podporiÈ túto reláciu.
Ako reklamn˘ partner bude Dalkia 7.10.
a 21.10. pred reláciou uvedená v krátkom
10-sekundovom spote.

Silvia Stránska
riaditeºka úseku komunikácie
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