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154/2005 Z.z. 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

zo 6. apríla 2005,  

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o 
zmene niektorých zákonov ustanovuje: 
 
 
§ 1 
Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 
 
(1) Škoda spôsobená neoprávneným odberom elektriny sa vypočíta vynásobením celkovej spotreby elektriny 
určenej podľa odseku 2 cenou uvedenou v zmluve o dodávke elektriny vrátane poplatkov súvisiacich s 
dodávkou elektriny. Ak ide o neoprávnený odber elektriny bez uzavretej zmluvy, výška škody sa vypočíta 
vynásobením celkovej spotreby elektriny príslušnou cenou, ktorá je  
 
a) v prípade neoprávneného odberu pre domácnosti cenníkovou cenou v najvyššej tarife,  
b) v ďalších prípadoch neoprávneného odberu v najvyššej jednotkovej cene systémovej odchýlky, ktorá vznikla 
počas trvania neoprávneného odberu, a regulovaných poplatkov súvisiacich s dodávkou elektriny. 
 
(2) Celková spotreba elektriny počas trvania neoprávneného odberu elektriny sa vypočíta vynásobením dennej 
spotreby neoprávnene odobratej elektriny1) (ďalej len denná spotreba ) zistenej podľa odsekov 3 a 4 počtom 
dní, počas ktorých neoprávnený odber elektriny trval. Ak nemožno zistiť čas trvania neoprávneného odberu 
elektriny, účtuje sa neoprávnený odber elektriny odo dňa nasledujúceho po vykonaní posledného odpočtu 
určeného meradla alebo po vykonaní kontroly odberného elektrického zariadenia, alebo od výmeny, alebo 
odobratia určeného meradla, alebo od doby ukončenia montáže odberného elektrického zariadenia, ktorým bol 
neoprávnený odber elektriny uskutočnený, najdlhšie za obdobie posledných šiestich mesiacov. 
 
(3) Denná spotreba pri neoprávnenom odbere elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na 
prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu o napätí medzi fázami nad 52 kV, a pri neoprávnenom odbere 
elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na distribučnú sústavu o napätí medzi fázami od 1 kV 
do 52 kV, sa vypočíta tak, že 
 
a) menovité výkony všetkých transformátorov odberateľa určených na priamy odber elektriny sa vynásobia 
dobou využitia počas 16 hodín denne, ak nebola zistená dlhšia doba využitia,  
b) na výpočet sa použije hodnota účinníka rovnajúca sa jednej,  
c) za odber elektrického výkonu (namerané štvrťhodinové maximum elektrického príkonu) sa považuje 
rezervovaný výkon; ak nebol dohodnutý, považuje sa za rezervovaný výkon súčet menovitých výkonov 
všetkých transformátorov,  



d) za dohodnutý rezervovaný výkon sa považuje hodnota nula kW. 
 
(4) Denná spotreba pri neoprávnenom odbere elektriny, ak odberné elektrické zariadenie je pripojené na 
distribučnú sústavu o napätí medzi fázami do 1 kV, sa vypočíta tak, že 
 
a) ak pred meracím zariadením nie je hlavný istiaci prvok, vynásobí sa súčet menovitých príkonov všetkých 
zistených pripojených spotrebičov dĺžkou využitia 12 hodín za deň, ak nebola zistená denná doba využitia 
dlhšia,  
b) na výpočet sa použije menovitá hodnota hlavného istiaceho prvku pred bodom pripojenia neoprávneného 
odberu a časové využitie 12 hodín za deň, ak nebola zistená denná doba využitia dlhšia; pri výpočte škody 
spôsobenej neoprávneným odberom podľa hlavného istiaceho prvku sa zohľadňuje, či je neoprávnený odber 
uskutočňovaný z jednej, alebo z viacerých fáz,  
c) ak sa menovitý príkon nedá zistiť, vychádza sa z praktickej zaťažiteľnosti odberného elektrického zariadenia, 
na ktoré je príslušné odberné elektrické zariadenie pripojené. 
 
(5) Vypočítaná škoda sa zvýši o náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu elektriny. 
 
 
§ 2 
Zrušovacie ustanovenie  
 
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 267/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi 
elektriny neoprávneným odberom elektriny. 
 
 
§ 3 
Účinnosť 
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005. 
 
 
Pavol Rusko v. r. 
 
 
 
1) § 39 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. 

 


