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Vážený zákazník,
tento cenník dodávateľa elektriny spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej aj „dodávateľ 
elektriny“) za dodávku elektriny malému podniku účinný od 1. 1. 2017 bol 
vypracovaný podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj „úrad“)  

číslo: 0027/2017/E zo dňa 30.11.2016 (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutie je zverejnené 
na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk a na webovom 
sídle dodávateľa www.zse.sk.

Cenník za dodávku elektriny pre malé podniky

EE MP Cennik 010117 

1. FirmaJednotarif - DD1

2. FirmaDvojtarif - DD2

3. FirmaVykurovanie - DD3

4. FirmaMini - DD6

I. Ceny a podmienky dodávky elektriny

Sadzba dodávky elektriny FirmaJednotarif - DD1 môže byť dohodnutá (pridelená), 
len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) 
zodpovedajúca distribučná sadzba s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe 
dodávky elektriny FirmaJednotarif - DD1.
Sadzbu FirmaJednotarif - DD1 je možné použiť aj na skúšobnú prevádzku a dočasný odber.

Sadzba dodávky elektriny FirmaDvojtarif - DD2 je vhodná pre  malé podniky, ktoré chcú 
využiť výhodu časového pásma NT. Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne 
s ixne určeným časom prevádzky v pásme NT, v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, 
pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 
Podmienkou pridelenia sadzby FirmaDvojtarif – DD2 je 2-tarifné meranie.
Sadzba dodávky elektriny FirmaDvojtarif - DD2 môže byť dohodnutá (pridelená), 
len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) 
zodpovedajúca distribučná sadzba s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe 
dodávky elektriny FirmaDvojtarif - DD2.

Sadzbu dodávky elektriny FirmaVykurovanie - DD3 možno dohodnúť (prideliť) pre 
odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na 
vykurovanie, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí pásma VT, 
pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek 
so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy. 
Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných 
elektrických spotrebičov počas pásma VT. Táto sadzba dodávky elektriny je určená aj 
pre tepelné čerpadlá. Podmienkou pridelenia sadzby FirmaVykurovanie - DD3 je 2-tarifné 
meranie. 
Sadzba dodávky elektriny FirmaVykurovanie - DD3 môže byť dohodnutá (pridelená), 
len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) 
zodpovedajúca distribučná sadzba s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe 
dodávky elektriny FirmaVykurovanie - DD3. 

Sadzbu dodávky elektriny FirmaMini - DD6 možno dohodnúť (prideliť) v prípade, že odber 
elektriny nie je technicko-ekonomicky možné merať a odberné zariadenie pripojené na 
verejný rozvod elektriny nízkeho napätia má inštalovaný príkon do 1 000 W.

Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje k poslednému dňu fakturačného odpočtového 
cyklu.

FirmaJednotarif - DD1

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 1,0000 1,2000

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 0,0359 0,0431

FirmaDvojtarif - DD2

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 1,0000 1,2000

b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,0410 0,0492
c) ceny za odobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0240 0,0288

FirmaVykurovanie - DD3

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 1,0000 1,2000

b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,5000 0,6000
c) ceny za odobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0290 0,0348

FirmaMini - DD6

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) odber s občasnou prevádzkou 1,00 1,20

b) odbery s minimálnou ustálenou spotrebou, 
mesačný poplatok za každých aj začatých 10 W 
inštalovaného príkonu, mesačný poplatok za každých 
aj začatých 10 W inštalovaného príkonu

1,00 1,20



1. Sadzby, ceny a  podmienky uplatnenia ceny uvedené v  tomto rozhodnutí platia 
od  1. januára 2017 do 31. decembra 2017 pre dodávku elektriny spoločnosťou 
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľa elektriny (ďalej len „dodávateľ elektriny“) 
zraniteľnému odberateľovi, ktorým je malý podnik. Na základe vyhlášky Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v  elektroenergetike a  niektoré podmienky vykonávania 
regulovaných činností v elektroenergetike sa na účely cenovej regulácie dodávky 
elektriny malému podniku na rok 2017 považuje za malý podnik koncový odberateľ 
elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné 
miesta najviac 30 000 kWh za rok 2015. 

2. Pre účely priradenia sadzieb a cien za dodávku elektriny malému podniku na rok 
2017 je rozhodujúca spotreba odberateľa elektriny mimo domácnosti za rok 2015. 

3. Sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017 uvedené v tomto 
rozhodnutí sa pridelia odberateľovi elektriny mimo domácnosti, ktorého ročná 
spotreba elektriny za rok 2015 za všetky jeho odberné miesta, do ktorých mu bola 
v roku 2015 dodávaná elektrina, bola najviac 30 000 kWh. 

4. Sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017 uvedené v tomto 
rozhodnutí sa pridelia aj novému odberateľovi elektriny mimo domácnosti, ktorý 
má históriu spotreby za rok 2015 kratšiu ako za celý rok 2015, avšak nie menej 
ako 270 dní roku 2015, a  to podľa projektovanej plánovanej spotreby na  celý 
rok 2015 na všetkých jeho odberných miestach prepočítanej podľa typu sadzby 
a vyúčtovania odberu elektriny odberateľa elektriny mimo domácnosti za rok 2015 
na všetkých jeho odberných miestach. Nový odberateľ elektriny mimo domácnosti 
na  účely tohto ustanovenia je odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý 
na odbernom mieste začal odoberať elektrinu až v priebehu roka 2015 a odoberal 
elektrinu aspoň 270 dní roku 2015.

5. Za malý podnik sa na účely pridelenia sadzieb a cien za dodávku elektriny malému 
podniku na  rok 2017 nepovažuje odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý 
vôbec neodoberal elektrinu v roku 2015 alebo odoberal elektrinu počas menej ako 
270 dní roku 2015.

6. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny mimo domácnosti, 
ktorí sú považovaní za malý podnik na rok 2017,  na základe údajov o histórii ich 
spotreby za rok 2015, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi 
elektriny nie je známa spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny na jeho 
odberných miestach v  roku 2015 (napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol 
dodávateľom elektriny do všetkých alebo niektorých odberných miest koncového 
odberateľa elektriny v  roku 2015), je koncový odberateľ elektriny povinný 
dodávateľovi elektriny preukázať, že je malým podnikom na  účely pridelenia 
sadzieb a  cien za  dodávku elektriny malému podniku na  rok 2017 a  poskytnúť 
dodávateľovi elektriny úplné a  pravdivé informácie o  všetkých jeho odberných 
miestach, do ktorých mu bola v roku 2015 dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny 
za  rok 2015 na  týchto odberných miestach  a  o  období roku 2015, za  ktoré je 
táto spotreba elektriny na týchto odberných miestach určená, vrátane daňových 
dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti. Preukázanie týchto skutočností 
dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny je podmienkou 
pridelenia sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017 zo 
strany dodávateľa elektriny podľa tohto rozhodnutia. V  prípade neoprávnene 

pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017, má 
dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi elektriny odňať  
a  doúčtovať mu spotrebu v  príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov elektriny 
mimo domácností okrem malých podnikov. 

7. V prípade zmeny rozhodnutia bude dodávateľ elektriny uplatňovať sadzby, ceny 
alebo podmienky za  dodávku elektriny malému podniku podľa zmeneného 
rozhodnutia od obdobia určeného v novom rozhodnutí úradu. 

8. Ceny v sadzbách za dodávku elektriny malému podniku určené týmto rozhodnutím 
v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku, 
ako aj ovplyvniteľné náklady na  dodávku elektriny a  primeraný zisk, ktorý je 
možno zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny malému podniku, a  pozostávajú 
z dvoch častí:

 a)  z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
 b)  z  ceny za  jednu kWh odobratej elektriny, ak ide o  jednopásmovú sadzbu, 

a z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme (VT a NT), ak 
ide o dvojpásmovú sadzbu.

9. Ak je dodávka elektriny dodávateľom elektriny malému podniku združenou 
dodávkou elektriny, k  cenám za  dodávku elektriny malému podniku pre každé 
odberné miesto malého podniku sa dodávateľom elektriny pripočíta (i) tarifa 
za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri 
prenose, tarifa za straty pri distribúcii elektriny, odvod podľa § 7 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových 
zariadení a  na  nakladanie s  vyhoretým jadrovým palivom a  rádioaktívnymi 
odpadmi (zákon o  jadrovom fonde) a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ostatné položky v súlade s cenovým rozhodnutím vo 
veci schválenia alebo určenia ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 
elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné 
miesto malého podniku pripojené, a  (ii) tarifa za  systémové služby, tarifa 
za podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, tarifa za podporu elektriny 
vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, tarifa za  elektrinu vyrobenú 
z  domáceho uhlia a  tarifa za  ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu 
s  elektrinou podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené 
ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy, do ktorej je zraniteľný odberateľ elektriny pripojený. 

10. Ak nie je dodávka elektriny dodávateľom elektriny malému podniku združenou 
dodávkou elektriny, pričom malý podnik si zvolil pre svoje odberné miesto režim 
prenesenej zodpovednosti za odchýlku a dodávateľ elektriny prevzal za odberné 
miesto malého podniku zodpovednosť za odchýlku, k cenám za dodávku elektriny 
malému podniku sa dodávateľom elektriny pripočíta tarifa za systémové služby, 
tarifa za  podporu elektriny z  obnoviteľných zdrojov energie, tarifa za  podporu 
elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, tarifa za  elektrinu 
vyrobenú z domáceho uhlia a tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého 
trhu s elektrinou podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené 
ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy, do ktorej je zraniteľný odberateľ elektriny pripojený.  

11. Odpočet určených meradiel sa vykoná na konci fakturačného obdobia príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Pri zmene ceny dodávky elektriny malému 
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Všeobecné podmienky uplatnenia cien za dodávku elektriny malému podniku

Sadzbu dodávky elektriny FirmaSvetlo - DD7 možno dohodnúť (prideliť), len ak pre distribúciu 
elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) zodpovedajúca distribučná 
sadzba s ohľadom na charakteristiku sadzby dodávky elektriny FirmaSvetlo - DD7. 
Podmienkou pridelenia sadzby FirmaSvetlo - DD7 je odberné miesto vybavené výlučne  
s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý od intenzity 
denného svetla a slúžia len na osvetľovanie verejných priestranstiev.

5. FirmaSvetlo - DD7

FirmaSvetlo - DD7

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 1,0000 1,2000

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 0,0270 0,0324
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podniku na  začiatku alebo v  priebehu regulačného roka, sa nová cena bude 
uplatňovať od účinnosti takejto zmeny, pričom spotreba elektriny na odbernom 
mieste ku dňu účinnosti zmeny ceny sa určí vykonaním odpočtu určených meradiel 
alebo iným spôsobom stanoveným v  prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy. Ak sa spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, 
môže odberateľ elektriny požiadať dodávateľa elektriny o preverenie jej správnosti.

12. V  prípade mesačnej platby za  jedno odberné miesto sa neucelené časti 
kalendárnych mesiacov fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom 
období s prihliadnutím na celkový počet dní v  kalendárnom roku, t.j.1/365 dvanásť 
násobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny.

13. Faktúry za  opakované dodanie tovaru a  služby pre odberateľov elektriny malý 
podnik sa vyhotovujú spravidla mesačne na základe predpokladaného množstva 
odberu elektriny stanoveného spravidla na základe skutočného odberu elektriny 
za predchádzajúce obdobie.

14. Sadzbu možno zmeniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

15. Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok 
na  pridelenie danej sadzby. V  prípade neoprávnene pridelenej sadzby má 
dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu elektriny cenou za  dodávku 
elektriny v  príslušnej sadzbe, ktorej podmienky pridelenia odberateľ elektriny  
malý podnik spĺňa.

16. Dodávateľ elektriny účtuje k cenám za dodávku elektriny malému podniku DPH 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a  spotrebnú daň z  elektriny v  súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. 
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia  a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona 
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

17. Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny, 
zmluva o  dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi a  zmluva o  dodávke 
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie 
elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi elektriny.  

Vysvetlivky k použitým skratkám: 
VT – časové pásmo vysokej tarify (vysoké pásmo, vyššia cena)
NT – časové pásmo nízkej tarify (nízke pásmo, nižšia cena)

Sadzba FirmaJednotarif - DD1 nahrádza sadzbu DMP1 – FirmaJednotarif.
Sadzba FirmaDvojtarif - DD2 nahrádza sadzbu DMP4 – FirmaDvojtarif.
Sadzba FirmaVykurovanie - DD3 nahrádza sadzbu DMP6 – FirmaVykurovanie.           
Sadzba FirmaSvetlo - DD7 nahrádza sadzbu DMP10 – FirmaSvetlo.
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