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5 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 1. štvrťroku 2011 

4)  Zrušenie zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 

obchodná spoločnosť môže podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví taký návrh, na ktorom sa zhodne 
predstavenstvo spoločnosti; počas doby platnosti bola potrebná dohoda valného zhromaždenia; zákon vznikol ako 
reakcia na viacnásobnú žiadosť SPP v roku 2008 o zvýšenie cien plynu pre domácnosti 

Zámer opatrenia: upraviť postup pri podávaní cenových návrhov a iných návrhov v cenovom konaní obchodnými 
spoločnosťami 

Obsah opatrenia: 
• ruší sa zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností, podľa ktorého mohla obchodná 

spoločnosť podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) len taký návrh ceny, na ktorom sa uznesie valné 
zhromaždenie 

• pred nadobudnutím účinnosti zrušeného zákona, rovnako ako aj po jeho zrušení, stačí na podanie cenového návrhu 
dohoda predstavenstva spoločnosti 

• podiel hlasov na valnom zhromaždení odráža podiel akcionárov, podiel hlasov v predstavenstve nemusí 
• keďže štát vlastní v dominantných energetických spoločnostiach nadpolovičnú väčšinu akcií, ale nie vždy má aj 

nadpolovičnú väčšinu v predstavenstve, po zrušení zákona nemusí mať vždy možnosť „zablokovať“ cenový návrh 
menšinového akcionára 

• opatrenie bolo reakciou na spor z leta 2008 medzi SPP a vládou o úpravách ceny plynu pre domácnosti, keď v reakcii na 
viacnásobnú žiadosť SPP o zvýšenie ceny plynu navrhla vláda 4.11.2008 schváliť zákon, ktorým štát získa právo veta v 
prípade cenových návrhov; zákon bol schválený 6.11.2008 v 3. čítaní 

• štát vlastní 51% akcií SPP a v predstavenstve má 3 zo 7 členov, na valnom zhromaždení má 51% hlasov a na 
rozhodovanie je potrebných 52% - počas účinnosti zákona tak mal právo zablokovať akýkoľvek cenový návrh 

• pôvodný návrh bol zjemniť zákon (navrhol to poslanec SMER-SD Peter Žiga), tak, aby platil len pre spoločnosti, ktoré 
majú menej ako 5 akcionárov 

Názory proponentov: 
• odstráni sa zvýšená administratívna záťaž pre podnikateľské subjekty a znížia sa náklady obchodných spoločností, ak 

disponujú väčším množstvom minoritných akcionárov; zároveň sa urýchli celý proces podávania cenových návrhov 
všetkých regulovaných subjektov 

• rozšírenie princípov liberalizácie vo všetkých trhových segmentoch bude mať v dlhodobom horizonte pozitívny dopad 
na konečných spotrebiteľov 

• zrušenie zákona nebude viesť k nekontrolovanému nárastu cien tepla, plynu a elektriny, ako tvrdí opozícia, keďže 
všetky cenové návrhy musí schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý riadi práve nominant opozície (strany 
SMER-SD) 

Názory oponentov: 
• zrušenie povinnosti regulovaných subjektov podávať cenové návrhy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví až po 

odsúhlasení valným zhromaždením povedie k zvýšeniu cien energií pre konečných odberateľov 
• Slovensko stráca ekonomické nástroje na regulovanie monopolov; je nelogické, aby mal menšinový vlastník 

rozhodovacie právomoci 
• pôvodný zákon vznikol najmä preto, aby energetické monopoly nemohli bezdôvodne zvyšovať ceny; v deň zrušenia 

platnosti zákona požiadal SPP regulačný úrad o zvýšenie ceny plynu pre domácnosti o 8% od júla a o 30% od 
septembra 

 

Primárny zdroj:  Zrušenie zákona (č. 429/2008) o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3547 
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