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Zatiaľ čo odborná príprava pred skúškou o odbornej spôsobilosti trvá najmenej 32 
hodín, v prípade aktualizačnej odbornej prípravy je jej rozsah skrátený na polovicu, 
t. j. trvá najmenej 16 hodín. Má formu odborných prednášok týkajúcich sa podrob-
ností o zmenách všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti tepelnej energeti-
ky a z oblasti regulácie sieťových odvetví ako aj podrobností o zmenách technických 
predpisov z oblasti tepelnej energetiky. Okrem toho sa tiež zameriava na odborné po-
znatky a skúsenosti najmä z oblasti spaľovania a spaľovacích zariadení, alternatívnych 
zdrojov tepla, prevádzkovania rozvodov tepla a ochrany ovzdušia. 

DRUHÁ ČASŤ
PoDnikAnie v tePelnej eneRgetike A výStAvbA 

SúStAvy tePelnýcH zARiADení

Povolenie
§ 5

(1) Podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súla-
de s povolením.

(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá rozhodnutie o povolení úrad 
na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 1. 
úrad po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o pri-
jatí písomnej žiadosti.5a)

(3) Fyzická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie
a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, 

miesto trvalého pobytu6) na území Slovenskej republiky alebo miesto poby-
tu7) na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania činnosti 
v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada; ak je podnikateľom v oblasti 
tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štá-
tu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore, 

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c) technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vy-

konávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo pre-
pravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, 

d) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
e) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiada-

teľ nie je zodpovedným zástupcom, 
f) návrh na vymedzené územie s jeho vyznačením na katastrálnej mape.

(4) k žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá
a) doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je 

podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad 
o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európ-
skom hospodárskom priestore, 
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b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa a zodpo-
vedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, 

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zá-
stupcu.
(5) Právnická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú 
osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na úze-
mí Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, 

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c) technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, na ktorom bude vykoná-

vať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný 
výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, 

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárne-
ho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energeti-
ky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku, 
na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodár-
skom priestore, 

e) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
f) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a),
g) návrh na vymedzené územie.

(6) k žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba dokladá
a) údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho 

orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ale-
bo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad 
alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov nie staršie ako tri me-
siace, 

b) doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba, 

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.
(7) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odse-

ku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj 
a) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom 

obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce 
podnikať, 

b) u plánovaných tepelných zariadení osvedčenie na výstavbu sústavy tepelných 
zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1. 
(8) vzor žiadosti o vydanie povolenia a návrhu na vymedzené územie ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 
(9) Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom okresného úra-

du, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta9a) (ďalej len „jednotné kon-
taktné miesto“). úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné 
miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na 
jednotnom kontaktnom mieste. 
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5a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

6) zákon č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

7) zákon č. 48/2002 z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 91/2016 z. z.

9) § 11 zákona č. 477/2002 z. z.
9a) § 11 zákona č. 136/2010 z. z.
 § 66b zákona č. 455/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 

Súvisiace ustanovenia zákona o tepelnej energetike:
§ 1, § 2 písm. g), § 6 až 9

Súvisiace právne predpisy:
§ 3 ods. 2 písm. zp) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); 
v znení neskorších predpisov; § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 3 až 5 zákona o službách na 
vnútornom trhu; vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

K § 5 

k ods. 1
Vykonávať činnosti, ktoré predstavujú predmet podnikania v tepelnej energetike, 

možno len na základe oprávnenia na podnikanie v tepelnej energetike, ktorým je po-
volenie. Povolenie ako jedinú formu oprávnenia na podnikanie v tepelnej energetike 
komentovaný zákon definuje v § 2 písm. g). Predmetom podnikania v tepelnej energe-
tike je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla. Zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vylu-
čuje v § 3 ods. 2 písm. zp) vykonávanie činnosti výroby tepla, výroby a rozvodu tepla 
alebo rozvodu tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa na základe živnos-
tenského oprávnenia. Podnikať v tepelnej energetike môže fyzická, ako aj právnická 
osoba. Podnikanie v tepelnej energetike musí byť v súlade s vydaným povolením. Vy-
lúčené je podnikanie na základe vydaného povolenia, ak sa následne zmenili skutoč-
nosti rozhodujúce pre jeho vydanie. V takýchto prípadoch treba postupovať podľa § 8 
komentovaného zákona a požiadať ÚRSO o vykonanie zmeny v povolení.

k ods. 2
O vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike rozhoduje ÚRSO na žia-

dosť fyzickej alebo právnickej osoby v správnom konaní. Na vydávanie povolenia sa 
vzťahujú taktiež § 3 až 5 zákona o službách na vnútornom trhu. Žiadosť musí byť po-
daná písomne, v listinnej alebo elektronickej podobe, ÚRSO, a to priamo alebo pros-
tredníctvom jednotného kontaktného miesta, ktorým je okresný úrad. Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví následne vydá potvrdenie o prijatí žiadosti, pričom tak musí 
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urobiť bezodkladne. V potvrdení obligatórne uvedie dátum doručenia žiadosti o vyda-
nie povolenia, lehotu na rozhodnutie o jeho vydaní, poučenie o následkoch nesplnenia 
podmienok na vydanie povolenia v ustanovenej lehote a poučenie o možnosti podať 
riadny opravný prostriedok proti vydanému rozhodnutiu. Popri podaní písomnej žia-
dosti obsahujúcej všetky náležitosti podľa § 5 ods. 3 až 8 zákona o tepelnej energetike 
je podmienkou vydania povolenia plná spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť 
žiadateľa, štatutárneho zástupcu žiadateľa a jeho zodpovedného zástupcu. 

k ods. 3
Ustanovenie vymedzuje obligatórne náležitosti žiadosti o povolenie na podnikanie 

v tepelnej energetike, ak žiadosť podáva fyzická osoba. V žiadosti musia byť uvede-
né identifikačné údaje fyzickej osoby, rozsah a miesto predmetu podnikania, technický 
popis zariadenia na rozvod tepla, doba, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia, iden-
tifikačné údaje zodpovedného zástupcu a návrh na vymedzené územie s jeho vyzna-
čením na katastrálnej mape. Rozsahom predmetu podnikania môže byť výroba tepla, 
výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla. Miestom predmetu podnikania je identifiká-
cia všetkých adries, kde sú fakticky umiestnené predmetné zariadenia na výrobu tepla 
alebo zariadenia na rozvod tepla. Technický popis zariadenia na výrobu tepla spravidla 
zahŕňa palivo, inštalovaný výkon v MW a ročnú výrobu zariadenia v MWh. Technic-
ký popis zariadenia na rozvod tepla spravidla zahŕňa médium, tlak v MPa, prepravný 
výkon v MW a prípadne aj dĺžku v km. Doba, na ktorú sa žiada vydať povolenie, ne-
musí byť ohraničená konkrétnym dátumom. Povolenie možno vydať aj na dobu ne-
určitú. Identifikačné údaje zodpovedného zástupcu sa uvádzajú v rovnakom rozsahu 
ako identifikačné údaje žiadateľa. Pri identifikácii vymedzeného územia nepostačuje 
schematizovaný nákres, ale návrh na vymedzené územie treba vyznačiť priamo do ka-
tastrálnej mapy. 

k ods. 4
K žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike fyzická oso-

ba prikladá povinné prílohy preukazujúce skutočnosti, ktoré v žiadosti uviedla, a úda-
je potrebné na preukázanie bezúhonnosti. Bezúhonnou sa na účely zákona o tepelnej 
energetike rozumie osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodár-
skej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný trestný čin, ktorého skutková pod-
stata súvisí s predmetom podnikania v tepelnej energetike, alebo ak sa na ňu hľadí, 
akoby nebola odsúdená. 

Povinnými prílohami v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, sú doklad o poby-
te na území SR alebo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žia-
dateľa a zodpovedného zástupcu a osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby 
alebo jej zodpovedného zástupcu. Údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov sú meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak doš-
lo k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres 
narodenia, adresa trvalého pobytu a u osôb narodených v zahraničí aj štát narodenia, 
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štátne občianstvo, pohlavie, ako i mená, priezviská a rodné priezviská rodičov. Osved-
čenie o odbornej spôsobilosti vydáva MH SR podľa § 4 ods. 4 komentovaného záko-
na po predložení požadovaných dokladov a po úspešnom vykonaní skúšky odbornej 
spôsobilosti.

k ods. 5
Ustanovenie vymedzuje obligatórne náležitosti žiadosti o povolenie na podnikanie 

v tepelnej energetike, ak žiadosť podáva právnická osoba. V žiadosti musia byť uvede-
né identifikačné údaje právnickej osoby, rozsah a miesto predmetu podnikania, tech-
nický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, identifikačné údaje štatutárneho 
orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, doba, na ktorú sa požaduje 
vydanie povolenia, identifikačné údaje zodpovedného zástupcu a návrh na vymedzené 
územie s jeho vyznačením na katastrálnej mape. 

Rozsahom predmetu podnikania môže byť výroba tepla, výroba a rozvod tepla ale-
bo rozvod tepla. Miestom predmetu podnikania je identifikácia všetkých adries, kde sú 
fakticky umiestnené príslušné zariadenia na výrobu tepla alebo zariadenia na rozvod 
tepla. Technický popis zariadenia na výrobu tepla spravidla zahŕňa palivo, inštalovaný 
výkon v MW a ročnú výrobu zariadenia v MWh. Technický popis zariadenia na roz-
vod tepla spravidla zahŕňa médium, tlak v MPa, prepravný výkon v MW a prípadne aj 
dĺžku zariadenia v km.

Identifikačné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnic-
kej osoby sa uvádzajú v rozsahu mena, priezviska a trvalého pobytu. Doba, na ktorú 
sa žiada vydať povolenie, nemusí byť ohraničená konkrétnym dátumom, keďže povo-
lenie možno vydať aj na dobu neurčitú. Identifikačné údaje zodpovedného zástupcu 
sa uvádzajú v rovnakom rozsahu ako identifikačné údaje žiadateľa. Pri identifikácii 
vymedzeného územia nie je postačujúci jednoduchý schematizovaný nákres. Návrh 
na určenie vymedzeného územia musí byť vyznačený priamo v priloženej katastrál-
nej mape.

k ods. 6
K žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike právnická oso-

ba prikladá zákonom o tepelnej energetike vymedzené povinné prílohy preukazujúce 
skutočnosti, ktoré v žiadosti uviedla a údaje potrebné na preukázanie bezúhonnosti. 
Bezúhonnou sa na účely zákona o tepelnej energetike rozumie osoba, ktorá nebola prá-
voplatne odsúdená za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo 
za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania v tepel-
nej energetike, alebo ak sa na ňu hľadí, akoby nebola odsúdená. Povinnými prílohami 
v prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, sú údaje žiadateľa, jeho štatutárneho or-
gánu alebo členov jeho štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vy-
žiadanie výpisu z registra trestov. 

V prípade právnickej osoby sú týmito údajmi obchodné meno alebo názov a sídlo, 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a označenie registra, v ktorom je právnická oso-
ba zapísaná. Na účely vyžiadania výpisu z registra trestov fyzických osôb treba uviesť 
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ich meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres 
narodenia, adresu trvalého pobytu a u osôb narodených v zahraničí aj štát narodenia, 
štátne občianstvo, pohlavie, ako i mená, priezviská a rodné priezviská rodičov. Ak ide 
o zahraničné osoby, žiadateľ je povinný tieto údaje nahradiť zodpovedajúcim dokla-
dom alebo osvedčením nahrádzajúcim výpis z registra trestov vydaným zahraničným 
orgánom, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Predložiť je taktiež potrebné osvedče-
nie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, ktoré vydáva MH SR podľa § 4 
ods. 4 komentovaného zákona po predložení dokladov a úspešnom vykonaní skúšky 
odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ nepredloží žiadosť so všetkými požadovanými prí-
lohami, jeho žiadosť nemožno považovať za úplnú.

k ods. 7
Žiadateľ musí v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na podnikanie v te-

pelnej energetike preukázať splnenie technických predpokladov v rozsahu predmetu 
podnikania, na ktorý žiada o vydanie povolenia. Zákon o tepelnej energetike pripúšťa 
preukázanie splnenia technických predpokladov prostredníctvom už existujúceho za-
riadenia na výrobu alebo rozvod tepla alebo alternatívne prostredníctvom pripravova-
ného zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla. V prípade existujúcich tepelných zaria-
dení sa splnenie technických predpokladov preukazuje dokladom o užívacom vzťahu 
k sústave tepelných zariadení, ktoré majú by použité na výkon podnikateľskej činnosti. 
Môže ísť pritom o vlastnícky vzťah alebo iný obdobný právny vzťah, za ktorý možno 
považovať najmä nájomný vzťah. V prípade pripravovaných tepelných zariadení musí 
ísť o zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, ktorých proces realizácie dosiahol aspoň 
štádium vydania osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti 
podľa § 12 komentovaného zákona. Toto osvedčenie treba doložiť k žiadosti o vyda-
nie povolenia, a teda pri plánovaných tepelných zariadeniach predstavuje podmienku 
vydania povolenia na podnikanie v tepelnej energetike. 

k ods. 8
Vzor žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ustanovuje 

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje vzor žiadosti o vydanie povolenia, a to osobitne pre fyzickú osobu – podnikateľa 
(príloha č. 1 vyhlášky) a osobitne pre právnickú osobu (príloha č. 2 vyhlášky).

k ods. 9
Hoci o vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike vždy rozhoduje Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, žiadosť možno podať aj prostredníctvom okresné-
ho úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, čo predstavuje naplnenie 
požiadaviek § 4 ods. 2 zákona o službách na vnútornom trhu. Možno tak urobiť len 
písomne, v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Jednotné kontaktné miesto 
následne zašle v elektronickej podobe prijatú žiadosť spolu s prílohami Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví. Ak bola žiadosť o vydanie povolenia podaná na jednotnom 
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kontaktnom mieste, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je povinný bez zbytočného 
odkladu informovať príslušný okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného 
miesta, o výsledku daného konania.

§ 6
(1) úrad vydá povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie, ak žia-

dosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 5 a žiadateľ, štatutárny zástupca žiadate
ľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú tieto podmienky: 
a) majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b) sú bezúhonní.

(2) na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol prá-
voplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku 
alebo za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnika-
nia podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený.10) bez-
úhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. na účely preukázania bezú-
honnosti poskytne osoba údaje podľa § 5 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. a). údaje 
podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 
elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vy-
danie výpisu z registra trestov. 

10) § 69 a 70 trestného zákona.

Súvisiace ustanovenia zákona o tepelnej energetike:
§ 5, § 7 až 9

Súvisiace právne predpisy:
§ 69 a 70 Trestného zákona; § 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach

k § 6 

k ods. 1
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike je Úrad pre reguláciu sieťových od-

vetví povinný vydať do 30 dní od doručenia žiadosti za predpokladu, že sú splnené 
všetky zákonom ustanovené podmienky. Úrad o vydaní povolenia rozhoduje v kona-
ní o vecnej regulácii, pričom na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný 
útvar úradu. Účastníkom tohto konania je navrhovateľ. Ustanovenie § 15 ods. 3 zá-
kona o regulácii v sieťových odvetviach výslovne určuje, kto je účastníkom konania. 
Je ním navrhovateľ alebo, ak sa začalo konanie o vecnej regulácii na podnet úradu, 
osoba, ktorú má úrad v úmysle vecne regulovať. Keďže uvedené ustanovenie záko-
na o regulácii v sieťových odvetviach striktne upravuje okruh možných účastníkov, 
nie je možné rozšíriť okruh účastníkov s odvolaním sa na všeobecný právny predpis 
o správnom konaní. Správny poriadok možno použiť len v prípade, keď osobitný zá-
kon neobsahuje špeciálnu úpravu (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. februára 2011, 
sp. zn. 3 Sžo 4/2011). 
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Podmienky pre vydanie povolenia, ktoré posudzuje úrad v rámci konania o vecnej 
regulácii, sú:
a) podanie úplnej žiadosti obsahujúcej všetky ustanovené náležitosti a doloženie 

všetkých požadovaných príloh podľa § 5 komentovaného zákona a súčasne
b) splnenie požiadaviek na plnú spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť žia

dateľa, štatutárneho zástupcu žiadateľa a zodpovedného zástupcu, pričom tieto po-
žiadavky musí spĺňať každá z uvedených osôb. Vyžaduje sa plná spôsobilosť žia-
dateľa, štatutárneho zástupcu žiadateľa a zodpovedného zástupcu na právne úkony, 
teda táto spôsobilosť nemôže byť obmedzená rozhodnutím súdu ani v minimálnom 
rozsahu. Bezúhonným je žiadateľ, štatutárny zástupca žiadateľa a zodpovedný zá-
stupca, ktorý spĺňa požiadavky na bezúhonnosť tak, ako sú vymedzené v § 6 ods. 2 
komentovaného zákona.
Ak žiadateľ podmienky na vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike 

nesplní, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o vydanie povolenia rozhodnu-
tím zamietne. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené. Dôvody musia byť objektív-
ne, nediskriminačné a riadne podložené.

k ods. 2
Stratu bezúhonnosti na účel vydania povolenia na podnikanie v tepelnej energeti-

ke nezakladá právoplatné odsúdenie za akýkoľvek trestný čin, ale len za trestný čin, 
ktorý možno zaradiť do jedného zo zákonom vymedzených okruhov. Ide o trestné činy 
hospodárskej povahy (piata hlava Trestného zákona), trestné činy proti majetku (štvr-
tá hlava Trestného zákona) alebo iné trestné činy, ktorých skutková podstata súvisí 
s predmetom podnikania v tepelnej energetike. V prípade poslednej z uvedených ka-
tegórií môže ísť v zásade o akýkoľvek trestný čin, pri ktorom možno preukázať sú-
vislosť s predmetom podnikania v tepelnej energetike, a to bez ohľadu na objekt jeho 
skutkovej podstaty podľa Trestného zákona. Stratu bezúhonnosti má za následok až 
právoplatné odsúdenie za jeden z takto vymedzených trestných činov. Po zahľadení 
odsúdenia podľa § 92 a § 93 Trestného zákona sa osoba na účely posúdenia splnenia 
podmienok pre vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike považuje opäť 
za bezúhonnú.

K žiadosti o vydanie povolenia nie je potrebné prikladať výpis z registra trestov 
žiadateľa, štatutárneho zástupcu, ani zodpovedného zástupcu. Vyžaduje sa len uve-
denie údajov potrebných na ich vyžiadanie zo strany Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví. Týmito údajmi sú pre právnické osoby obchodné meno alebo názov a sídlo, 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a označenie registra, v ktorom je právnická oso-
ba zapísaná. Na účely vyžiadania výpisu z registra trestov fyzických osôb sa uvá-
dza ich meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres 
narodenia, adresa trvalého pobytu a u osôb narodených v zahraničí aj štát narodenia, 
štátne občianstvo, pohlavie, ako i mená, priezviská a rodné priezviská rodičov. Bez-
odkladne po doručení žiadosti je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví povinný zaslať 
tieto údaje Generálnej prokuratúre SR. Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov sa 
uskutočňuje elektronicky.


