
Zúčtovateľ podpory a OKTE



Zúčtovateľ podpory (§5b)

(1) Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné pre vyhodnotenie a zúčtovanie 
podpory podľa § 3 od výrobcu elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľa 
sústavy, výkupcu elektriny, úradu a ministerstva v rozsahu, spôsobom a v termínoch 
uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory.

(2) Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým 
poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. 
c) zmluvu o doplatku. Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho 
prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa §
3 ods. 1 písm. e) zmluvu o príplatku.
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Zúčtovateľ podpory

(3) Zúčtovateľ podpory je povinný na základe 

• a) zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 
uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) doplatok 
podľa § 4 ods. 1 písm. c), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak,

• b) zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 
uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) príplatok 
podľa § 4 ods. 1 písm. e), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak.
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Zúčtovateľ podpory

(4) Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 
ods. 2 uhradiť výkupcovi elektriny úhradu za činnosť výkupu elektriny za všetku 
elektrinu skutočne dodanú do sústavy výrobcami elektriny s právom na podporu.

(5) Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom 
na podporu a dodávateľovi poslednej inštancie15ab) skutočnosť, že výkupca elektriny 
stratil spôsobilosť15ac) vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny s právom na 
podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe 
elektriny a prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na 
podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku,
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Zúčtovateľ podpory

(6) Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel 
vyplatenej podpory podľa § 3 a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa 
príslušného potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.
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Zúčtovateľ podpory

(7) Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo 
príplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou, ktorá

a) nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo 
výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b) bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom 
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a nevzťahuje sa na ňu podpora podľa 
§ 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo

c) bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom 
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výrobca elektriny previedol záruku 
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú 
elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.
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Zúčtovateľ podpory

(8) Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a 
elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s elektrinou zriaďuje a prevádzkuje 
informačný systém verejnej správy.15ad) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom je 
zúčtovateľ podpory oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s 
elektrinou.

(9) Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 
písm. b) až e) sú oprávnenými nákladmi zúčtovateľa podpory a úrad ich zohľadní v 
konaní o cenovej regulácii12) tak, aby zúčtovateľ podpory mal prístup k prostriedkom 
potrebným pre výkon činnosti podľa tohto zákona a v aktuálnom kalendárnom roku 
mu nevzniklo neprimerané negatívne saldo peňažného toku spôsobujúce úpadok.
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Zúčtovateľ podpory

(10) Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

prechodné ustanovenie

Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia 
sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Igor Paško

špecialista

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 • 821 09 Bratislava

e-mail: okte@okte.sk 
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