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R O Z H O D N U T I E
Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 26. novembra 2002

o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny
odberate¾om v roku  t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt,

ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberate¾om v roku t-1 bola nižšia
ako 100 000 000 m3

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví (ïalej len
„úrad“) pod¾a § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ïalej len „zákon”) ustanovuje:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie
a) jednotkou  množstva elektriny 1 MWh elektriny,
b) jednotkou množstva zemného plynu l m3 zemného

plynu,
c) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. janu-

árom a končiace sa 31. decembrom kalendárneho
roka,

d) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maxi-
málna cena,

e) rokom t-1 regulačný rok predchádzajúci roku t,
f) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na

jednotku množstva dodanej alebo distribuovanej
elektriny alebo dodaného alebo prepraveného zem-
ného plynu v roku t,

g) tarifou cena, ktorá sa fakturuje jednotlivým skupi-
nám odberate¾ov, vrátane podmienok priznania da-
nej tarify,

h) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf.

Článok 2

(1) Regulácii cien pod¾a tohto rozhodnutia podlieha-
jú ceny za
a) dodávku elektriny odberate¾om,1)
b) distribúciu elektriny oprávneným odberate¾om2)

(ïalej len „distribúcia elektriny“),
c) rozvod zemného plynu odberate¾om,3) 
d) prepravu zemného plynu oprávneným odberate-

¾om4) (ïalej len „preprava zemného plynu“).

(2) Regulácia cien pod¾a tohto rozhodnutia sa vz�a-
huje na držite¾a licencie na rozvod elektriny, ktorého
objem dodávky a distribúcie elektriny odberate¾om
v roku t-1 bol nižší ako 1 500 000 MWh, a držite¾a
licencie na rozvod zemného plynu, ktorého objem roz-
vodu a prepravy zemného plynu odberate¾om v roku
t-1 bol nižší ako 100 000 000 m3 (ïalej len „regulovaný
subjekt“).

Článok 3

(1) Regulovaný subjekt použije v roku t tarify držite-
¾a licencie na rozvod elektriny, na ktorého verejný
rozvod elektriny5) je napojený, alebo tarify držite¾a
licencie na rozvod zemného plynu, na ktorého verejný
rozvod zemného plynu6) je napojený, s výnimkou prí-
padov uvedených v odsekoch 10 a 11. Túto skutoč-
nos� oznámi úradu. Toto oznámenie sa považuje za
návrh cien pod¾a článku 5. 

(2) Ak výnosy regulovaného subjektu pri použití taríf
pod¾a odseku 1 nepokrývajú jeho ekonomicky opráv-
nené náklady a primeraný zisk, ktoré vzniknú pri do-
dávke a distribúcii elektriny alebo rozvode zemného
plynu v nevyhnutnej výške, môže požiada� úrad o ur-
čenie maximálnej ceny a taríf. 

(3) Maximálna cena za distribúciu elektriny v Sk na
jednotku množstva a maximálna cena za prepravu
zemného plynu v Sk na jednotku množstva sa vypočíta
pod¾a vzorca

At = 
EON t

QPt + QDt + QSt

 − 
NPVt

QPt + QDt

 + PZt − Kt × (1 + I),

kde
EONt — plánované ekonomicky oprávnené náklady
v Sk na dodávku elektriny alebo rozvod zemného ply-
nu v roku t určené pod¾a článku 4; do EONt sa neza-
hrnú plánované obstarávacie náklady na zemný plyn

1) § 13 písm. b) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby
elektriny a plynu pre oprávnených odberate¾ov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného
odberate¾a. 

3) § 22 písm. c) zákona č. 70/1998 Z. z. 
4) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z. 
5) § 13 písm. d) zákona č. 70/1998 Z. z. 
6) § 22 písm. e) zákona č. 70/1998 Z. z. 
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alebo elektrinu v roku t vrátane nákladov spojených
s vlastnou výrobou elektriny,
NPVt — neoprávnený prebytok výnosov v Sk, ktorý
predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov,
ktorá sa vypočíta ako rozdiel skutočných výnosov z re-
gulovanej činnosti a celkových výnosov z regulovanej
činnosti, ktoré bol regulovaný subjekt oprávnený do-
siahnu�; takto určený neoprávnený prebytok výnosov
sa použije na účely stanovenia maximálnej ceny na
nasledujúci regulačný rok po roku, v ktorom úrad
dodatočne zistí, že regulovaný subjekt fakturoval ne-
správnu cenu alebo že úrad určil regulovanému sub-
jektu maximálnu cenu alebo tarify na základe ne-
správnych údajov, čím sa  mu neoprávnene zvýšili
výnosy,
PZt — primeraný zisk v Sk na jednotku množstva elek-
triny alebo zemného plynu, ktorý sa vypočíta pod¾a
odseku 4 alebo 5,
Kt — korekčný faktor v Sk na jednotku množstva na
vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku
t-2, ktorý sa vypočíta pod¾a odseku 7,
I — úroková sadzba určená pod¾a odseku 8,
QPt — plánované množstvo dodanej elektriny v jednot-
kách množstva znížené o plánované množstvo distribu-
ovanej elektriny oprávneným odberate¾om na základe
zmluvy o distribúcii elektriny (ïalej len „distribuovaná
elektrina“) alebo plánované množstvo dodaného zem-
ného plynu v jednotkách množstva znížené o plánova-
né množstvo prepraveného zemného plynu oprávne-
ným odberate¾om na základe zmluvy o preprave
zemného plynu (ïalej len „prepravený zemný plyn”),
QDt — plánované množstvo distribuovanej elektriny
alebo prepraveného zemného plynu v jednotkách
množstva,
QSt — plánované množstvo elektriny alebo zemného
plynu pre vlastnú spotrebu v jednotkách množstva.

(4) Na účely výpočtu maximálnej ceny za distribúciu
elektriny sa primeraný zisk v Sk na jednotku množstva
vypočíta pod¾a vzorca

PZt = 83,45 + 0,090194 × 
MEt

QPt + QSt + QDt

 ,

kde
MEt — plánovaná účtovná zostatková cena investičné-
ho majetku v Sk používaného výhradne na dodávku
a distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-1.
Maximálna výška primeraného zisku za distribúciu
elektriny je 250,35 Sk na jednotku množstva.

(5) Na účely výpočtu maximálnej ceny za prepravu
zemného plynu sa primeraný zisk v Sk na jednotku
množstva vypočíta pod¾a vzorca

PZt = 0,31205 + 0,337258 × 
MPt

QPt + QSt + QDt

 ,

kde
MPt — plánovaná účtovná zostatková cena investičného
majetku v Sk používaného výhradne na rozvod zemné-
ho plynu k 31. decembru roku t-1.
Maximálna výška primeraného zisku za prepravu zem-
ného plynu je 0,936 Sk na jednotku množstva.

(6) Maximálna cena za dodávku elektriny v Sk na
jednotku množstva a maximálna cena za rozvod zem-
ného plynu v Sk na jednotku množstva sa vypočíta
pod¾a vzorca

Bt = At + 
ONt − UNN t

QPt + QSt
 ,

kde
At — maximálna cena za distribúciu elektriny v Sk na
jednotku množstva alebo maximálna cena za prepravu
zemného plynu v Sk na jednotku množstva určená
pod¾a odseku 3,
ONt — celkové plánované obstarávacie náklady v Sk
v roku t na elektrinu vrátane nákladov na vlastnú
výrobu elektriny určených pod¾a článku 4 alebo celko-
vé plánované obstarávacie náklady na zemný plyn v Sk
v roku t vrátane nákladov na �ažbu zemného plynu
určených pod¾a článku 4,
UNNt — úradom nepovolené obstarávacie náklady v Sk
na elektrinu vrátane vlastnej výroby elektriny alebo
na zemný plyn, pri ktorých regulovaný subjekt nepre-
ukáže úradu, že nákup elektriny a vlastnú výrobu
elektriny alebo nákup zemného plynu realizoval za
najnižšie možné ceny. 

(7) Korekčný faktor v Sk na jednotku množstva v ro-
ku t sa vypočíta pod¾a vzorca

Kt = 
TRt−2 − PAt−2 × QD t−2 − PBt−2 × QPt−2

QPt + QDt

 , 

kde
TRt-2 — celkové výnosy v Sk v roku t-2 za rozvod elek-
triny vrátane distribúcie elektriny alebo za rozvod
zemného plynu vrátane prepravy zemného plynu,
PAt-2 — prepočítaná maximálna cena v Sk na jednotku
množstva distribuovanej elektriny alebo prepočítaná
maximálna cena v Sk na jednotku množstva preprave-
ného zemného plynu pod¾a odseku 3 v roku t-2; regu-
lovaný subjekt vypočíta hodnotu PAt-2 tak, že dosadí
do vzorca pod¾a odseku 3 skutočné údaje za rok t-2,
PBt-2 — prepočítaná maximálna cena v Sk na jednotku
množstva dodanej elektriny alebo dodaného zemného
plynu pod¾a odseku 6 v roku t-2; regulovaný subjekt
vypočíta hodnotu PBt-2 tak, že dosadí do vzorca pod¾a
odseku 6 skutočné údaje za rok t-2,
QPt-2 — celkové množstvo elektriny v jednotkách množ-
stva dodanej odberate¾om znížené o celkové množstvo
distribuovanej elektriny alebo celkové množstvo zem-
ného plynu dodaného odberate¾om v jednotkách
množstva znížené o celkové množstvo prepraveného
zemného plynu v roku t-2,
QDt-2 — celkový objem distribuovanej elektriny alebo
prepraveného zemného plynu v jednotkách množstva
v roku t-2.

(8) Hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úro-
kovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje
Národná banka Slovenska ku dňu podania návrhu
cien, zníženej o štyri percentá, ak je korekčný faktor
Kt väčší ako nula. Ak je korekčný faktor Kt menší ako
nula, hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úro-
kovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje
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Národná banka Slovenska ku dňu podania návrhu
cien, zvýšenej o štyri percentá.

  (9) V prípade, ak je neoprávnený prebytok výnosov
(NPVt)  väčší ako N, kde

N = 
EON t× (QPt+QDt)

QPt+QSt+QDt

 + PZt× (QPt+QDt) − Kt × (1+I) × (QPt+QDt),

do výpočtu maximálnej ceny na rok t pod¾a odseku 3
sa zahrnie iba čas� neoprávneného prebytku výnosov
vo výške rovnej N. Čas� neoprávneného prebytku vý-
nosov vo výške prevyšujúcej hodnotu N sa zahrnie do
výpočtu maximálnej ceny pre ïalšie regulačné roky.
Každý regulačný rok je možné zahrnú� do výpočtu
maximálnej ceny pre rok t neoprávnený prebytok vý-
nosov (NPVt) vo výške N.

(10) Ak neoprávnený prebytok výnosov  nebol v plnej
výške zahrnutý do výpočtu maximálnej ceny na rok t
pod¾a odseku 3, v roku t+1 regulovaný subjekt nepo-
užije tarify pod¾a odseku 1, ale požiada úrad o určenie
maximálnej ceny pod¾a odsekov 3 a 6 a taríf pod¾a
odsekov 12 a 13.

(11) Ak regulovaný subjekt v roku t-2 požiadal o ur-
čenie maximálnej ceny za distribúciu alebo dodávku
elektriny pod¾a odseku 3 alebo 6 alebo o určenie ma-
ximálnej ceny za prepravu alebo rozvod zemného ply-
nu pod¾a odseku 3 alebo  6 a hodnota Kt určená pod¾a
odseku 7 je väčšia ako 5 % hodnoty At určenej pod¾a
odseku 3, regulovaný subjekt v roku t nepoužije tarify
pod¾a odseku 1, ale požiada úrad o určenie maximál-
nej ceny pod¾a odsekov 3 a 6 a taríf pod¾a odsekov 12
a 13.

(12) Regulovaný subjekt navrhuje tarify za distribú-
ciu elektriny alebo tarify za prepravu zemného plynu
tak, aby sa priemer taríf vážený plánovaným množ-
stvom distribuovanej elektriny alebo prepraveného
zemného plynu v jednotkách množstva v jednotlivých
tarifách rovnal maximálnej cene pod¾a odseku 3. V ná-
vrhu taríf sa zoh¾adnia ekonomicky oprávnené nákla-
dy a primeraný zisk na distribúciu elektriny alebo
prepravu zemného plynu. Regulovaný subjekt faktu-
ruje oprávnenému odberate¾ovi tarify za distribúciu
elektriny zvýšené o náklady spôsobené stratami elek-
triny vyvolanými distribúciou elektriny pre tohto od-
berate¾a.

(13) Regulovaný subjekt navrhuje tarify za dodávku
elektriny a tarify za rozvod zemného plynu tak, aby sa
priemer taríf vážený plánovaným množstvom dodanej
elektriny alebo dodaného zemného plynu v jednotkách
množstva v jednotlivých tarifách rovnal maximálnej
cene pod¾a odseku 6. V návrhu taríf sa zoh¾adnia
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na
dodávku elektriny alebo rozvod zemného plynu. 

Článok 4

(1) Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady ne-
vyhnutne vynaložené na výrobu a dodávku elektriny
alebo na rozvod zemného plynu.

(2) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely
určenia cien pod¾a článku 3 je možné zahrnú�
a) technologické náklady,
b) osobné náklady,
c) náklady z plnenia povinností vyplývajúcich z oso-

bitných predpisov,7)
d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

určené pod¾a osobitného predpisu,8)
e) časti splátok na lízingové obstaranie hmotného ma-

jetku a nehmotného majetku najviac vo výške od-
pisov pod¾a písmena d),

f) nájomné za prenájom hmotného majetku a ne-
hmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na
regulovanú činnos� najviac vo výške odpisov pod¾a
písmena d),

g) náklady na opravy a údržbu okrem nákladov na
technické zhodnotenie hmotného majetku a ne-
hmotného majetku pod¾a osobitného predpisu,9)

h) ostatné náklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné na
vykonávanie regulovanej činnosti.

(3) Úrad môže stanovi� maximálnu prípustnú zmenu
priemerných osobných nákladov na jedného pracovní-
ka regulovaného subjektu v roku t oproti roku t-1
pod¾a ukazovate¾a „Priemerná mesačná mzda v hospo-
dárstve Slovenskej republiky” publikovaného Štatis-
tickým úradom Slovenskej republiky, ktorú je možné
zoh¾adni� pri výpočte ekonomicky oprávnených nákla-
dov na účely určenia cien pod¾a článku 3.

(4) Úrad môže stanovi� maximálnu výšku nákladov
uvedených v odseku 2 písm. g) a h), ktorú regulovaný
subjekt zahrnie do výpočtu ekonomicky oprávnených
nákladov na účely určenia cien pod¾a článku 3.

(5) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely
určenia cien pod¾a článku 3 je možné zahrnú� podiel
režijných nákladov pod¾a pomeru dosiahnutých tržieb
z jednotlivých regulovaných činností k celkovým trž-
bám v roku t-2.

(6) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely
určenia cien pod¾a článku 3 nie je možné zahrnú�
a) zmluvné pokuty a náklady sankčného charakteru,
b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a vý-

robnými kapacitami, 
c) odmeny členov štatutárnych orgánov a ïalších or-

gánov právnických osôb za výkon funkcie, doplnko-
vé dôchodkové poistenie hradené zamestnávate-
¾om, odstupné a s tým súvisiace odvody do fondov,

d) stravné tuzemské a zahraničné nad limit určený
osobitným predpisom,10)

e) zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo
zníženia cien nevyužite¾ných zásob a likvidácie zásob,

  7) Napríklad zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností v znení neskorších predpisov a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach.

  8) § 31 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
  9) § 33 zákona č. 366/1999 Z. z.
10) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
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f) náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulač-
ných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne
účtované náklady,

g) náklady na reprezentáciu a dary,
h) odmeny a dary pri životných jubileách, pri odchode

do dôchodku,
i) príspevky na rekreačné, regeneračné, rekondičné

a ozdravné pobyty,
j) štipendiá študentom a učňom.

Článok 5

(1) Návrh cien za dodávku a distribúciu elektriny
obsahuje
a) identifikačné údaje predkladate¾a návrhu cien,
b) účtovné výkazy11) za regulovaný subjekt za rok t-2

a výkaz ziskov a strát za dodávku a distribúciu
elektriny za roky t-1 a t-2,

c) návrh výšky maximálnej ceny za distribúciu elek-
triny určenú pod¾a článku 3 ods. 3 a návrh výšky
maximálnej ceny za dodávku elektriny určenú po-
d¾a článku 3 ods. 6, 

d) návrh taríf, ktoré bude regulovaný subjekt fakturo-
va� jednotlivým skupinám odberate¾ov, určených
pod¾a článku 3 ods. 12 a 13 vrátane podmienok
priznania jednotlivých taríf,

e) údaje potrebné na preverenie taríf, najmä predpo-
kladaný objem elektriny v jednotlivých tarifách
v jednotkách množstva, počet odberných miest,
výšku zmluvných alebo nameraných technických
maxím v jednotlivých tarifách v MW, prípadne ïal-
šie potrebné údaje pod¾a požiadaviek úradu,

f) údaje uvedené v prílohách č. 1, 3, 5 až 12, 18,
g) súpis investičného majetku, ktorý sa používa vý-

hradne na distribúciu a dodávku elektriny, ktorý
obsahuje názov investičného majetku, obstaráva-
ciu cenu, plánovanú výšku oprávok k 31. decem-
bru roku t-1 a zostatkovú cenu k 31. decembru
roku t-1,

h) údaje uvedené v článku 6.

(2) Návrh cien za dodávku a distribúciu elektriny
regulovaného subjektu, ktorý podáva návrh cien pod¾a
článku 3 ods. 1, obsahuje iba identifikačné údaje
regulovaného subjektu a tarify, ktoré bude regulovaný
subjekt fakturova� jednotlivým skupinám odberate¾ov,
vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf a úda-
je uvedené v článku 6.

(3) Návrh cien za rozvod a prepravu zemného plynu
obsahuje
a) identifikačné údaje predkladate¾a návrhu cien,
b) účtovné výkazy11) za regulovaný subjekt za rok t-2

a výkaz ziskov a strát za rozvod a prepravu zemné-
ho plynu za roky t-1 a t-2,

c) návrh výšky maximálnej ceny za prepravu zemného
plynu určenú pod¾a článku 3 ods. 3 a výšku maxi-
málnej ceny za rozvod zemného plynu určenú pod¾a
článku 3 ods. 6, 

d) návrh taríf, ktoré bude regulovaný subjekt fakturo-
va� jednotlivým skupinám odberate¾ov, určených

pod¾a článku 3 ods. 12 a 13 vrátane podmienok
priznania jednotlivých taríf,

e) údaje potrebné na preverenie taríf, najmä predpo-
kladaný objem v jednotlivých tarifách v jednotkách
množstva, počet odberných miest, výšku denných
maxím v jednotkách množstva, prípadne ïalšie
potrebné údaje pod¾a požiadaviek úradu,

f) údaje uvedené v prílohách č. 2, 4, 5, 13 až 17, 19,
g) súpis investičného majetku, ktorý sa používa vý-

hradne na prepravu a rozvod zemného plynu, ktorý
obsahuje názov investičného majetku, obstaráva-
ciu cenu, plánovanú výšku oprávok k 31. decem-
bru roku t-1 a zostatkovú cenu k 31. decembru
roku t-1.

(4) Návrh cien za rozvod a prepravu zemného plynu
regulovaného subjektu, ktorý podáva návrh cien pod¾a
článku 3 ods. 1, obsahuje iba identifikačné údaje
regulovaného subjektu a tarify, ktoré bude regulovaný
subjekt fakturova� jednotlivým skupinám odberate¾ov,
vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf.

(5) Návrh cien na rok t sa predkladá najneskôr jeden
mesiac pred koncom roku t-1. 

(6) Úrad schváli návrh cien do 30 dní od jeho doru-
čenia. Úrad návrh cien neschváli, ak výpočty obsahujú
matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú
v rozpore s týmto rozhodnutím.

(7) V prípade, ak úrad návrh cien neschváli z dôvo-
dov uvedených v odseku 6, vyzve  regulovaný subjekt,
aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roku t-1
úrad neschváli návrh cien pre rok t, regulovaný sub-
jekt bude fakturova� v roku t ceny platné v roku t-1,
vynásobené ročnou mierou inflácie publikovanou Šta-
tistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decem-
bru roku t-1. Ak úrad neschváli nový návrh cien do
konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca
piateho mesiaca roku t maximálnu cenu pre rok t
a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny
a taríf pod¾a článku 3. Takto určená maximálna cena
a  tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca
roku t. 

(8) Regulovaný subjekt môže predloži� návrh na
zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú naj-
mä nasledujúce skutočnosti: 
a) výrazná zmena nákupnej ceny elektriny alebo zem-

ného plynu oproti plánovanej nákupnej cene elek-
triny alebo zemného plynu,

b) výrazná zmena objemu predaja elektriny alebo zem-
ného plynu oproti plánovanému objemu predaja
elektriny alebo zemného plynu,

c) zmeny daňového systému,
d) živelné udalosti.

Článok 6

Regulovaný subjekt, ktorý je držite¾om licencie na
rozvod elektriny, oznámi držite¾om licencie na rozvod
elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o distribú-
cii alebo dodávke elektriny, nasledujúce údaje:

11) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
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a) objem elektriny dodanej odberate¾om, ktorí majú
s regulovaným subjektom uzatvorenú zmluvu o do-
dávke elektriny, z jeho distribučnej sústavy,

b) objem elektriny distribuovanej oprávneným odbe-
rate¾om, ktorí majú  s regulovaným subjektom uza-
tvorenú zmluvu o distribúcii elektriny, z jeho dis-
tribučnej sústavy,

c) objem elektriny vyrobený vo vlastnom zariadení
a dodaný priamo odberate¾om bez použitia preno-
sovej alebo distribučnej sústavy iného držite¾a li-
cencie,

d) objem elektriny vyrobený vo vlastnom zariadení,
ktorú spotrebuje regulovaný subjekt pre vlastnú
potrebu, znížený o objem elektriny, ktorá je spotre-
bovaná priamo pri výrobe elektriny alebo tepla ale-
bo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární, 

a to najneskôr štyri mesiace pred koncom roka t-1 pre
príslušné plánované objemy v roku t a do 15-teho dňa

každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné ob-
jemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

Článok 7

(1) Hodnoty koeficientov sú stanovené takto:

a) K2003 = 0, UNN2003 = 0, NPV2003 = 0,

b) K2004 = 0.

(2) Úrad môže urči� hodnotu koeficientov Kt, UNNt,
NPVt regulovanému subjektu, ktorý prvýkrát podáva
návrh cien.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnos� 1. januára
2003. 

Peter Čarakčiev v. r.
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ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

A
(Sk/MWh)

EON
(tis. Sk)

QP
(MWh)

QD
(MWh)

QS
(MWh) NPV PZ

(Sk/MWh)
ME

(tis. Sk)

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

A  — maximálna cena za distribúciu elektriny oprávneným odberate¾om na jednotku množstva pod¾a článku 3 ods. 3,

EON  — súčet ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu elektriny určených pod¾a článku 4,

QP  — plánované množstvo dodanej elektriny v jednotkách množstva znížené o plánované množstvo distribuovanej elektriny,

QD  — plánované množstvo distribuovanej elektriny v jednotkách množstva,

QS  — plánované množstvo elektriny pre vlastnú spotrebu v jednotkách množstva,

NPV  — neoprávnený prebytok výnosov pod¾a článku 3 ods. 3,

PZ  — primeraný zisk na jednotku množstva určený pod¾a článku 3 ods. 4,

ME  — účtovná zostatková cena investičného majetku používaného výhradne na dodávku a distribúciu elektriny na konci roku.
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Príloha č. 1
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.



ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU 

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

A
(Sk/m3)

EON
(tis. Sk)

QP
(tis. m3)

QD
(tis. m3)

QS
(tis. m3) NPV PZ

(Sk/m3)
MP

(tis. Sk)

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

A — maximálna cena za prepravu zemného plynu oprávneným odberate¾om na jednotku množstva pod¾a článku 3 ods. 3,

EON — súčet ekonomicky oprávnených nákladov na prepravu zemného plynu určených pod¾a článku 4,

QP — plánované množstvo dodaného zemného plynu v jednotkách množstva znížené o plánované množstvo prepraveného zemného plynu,

QD — plánované množstvo prepraveného zemného plynu v jednotkách množstva,

QS — plánované množstvo zemného plynu určeného na vlastnú spotrebu regulovaného subjektu v jednotkách množstva,

NPV — neoprávnený prebytok výnosov pod¾a článku 3 ods. 3,

PZ — primeraný zisk na jednotku množstva určený pod¾a článku 3 ods. 4,

MP — účtovná zostatková cena investičného majetku používaného výhradne na prepravu a rozvod zemného plynu na konci roku.

Príloha č. 2
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA DODÁVKU ELEKTRINY 

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

B
(Sk/MWh)

Nákup
(tis. Sk)

Vlast. výr.
(tis. Sk)

ON
(tis. Sk)

QN
(MWh)

QVV
(MWh)

UNN
(tis. Sk)

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

B — maximálna cena za dodávku elektriny na jednotku množstva pod¾a článku 3 ods. 6,

Nákup — obstarávacie náklady na elektrinu okrem nákladov na vlastnú výrobu elektriny,

Vlast. výr. — náklady na vlastnú výrobu elektriny určené pod¾a článku 4,

ON — celkové obstarávacie náklady na elektrinu vrátane nákladov na vlastnú výrobu (súčet stĺpcov Nákup a Vlast. výr.),

QN — množstvo nakúpenej elektriny v jednotkách množstva,

QVV — množstvo vyrobenej elektriny v jednotkách množstva,

UNN — úradom nepovolené náklady na obstaranie elektriny pod¾a článku 3 ods. 6.

Príloha č. 3
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

Č
iastk

a
 2

8
1

Z
b
ierk

a zá
k
on

ov č. 7
4
6

/
2
0
0
2

S
tra

n
a 7

9
9
3



ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

B
(Sk/m3)

ON
(tis. Sk)

UNN
(tis. Sk)

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

B — maximálna cena za rozvod zemného plynu na jednotku množstva pod¾a článku 3 ods. 6,

ON — celkové obstarávacie náklady na zemný plyn,

UNN — úradom nepovolené náklady na obstaranie zemného plynu pod¾a článku 3 ods. 6.

Príloha č. 4
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET KOREKČNÉHO FAKTORA POD¼A ČLÁNKU 3 ODS. 7 

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Činnos�:

TR
(tis. Sk)

PA
(Sk/MWh)

PB
(Sk/MWh)

K
(Sk/MWh)

I
(%)

Rok t xxx xxx

Rok t-1 xxx xxx

Rok t-2 xxx xxx

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

TR — celkové výnosy za dodávku elektriny vrátane distribúcie elektriny alebo celkové výnosy za rozvod zemného plynu vrátane prepravy zemného
plynu,

PA — prepočítaná maximálna cena na jednotku množstva distribuovanej elektriny alebo prepraveného zemného plynu; regulovaný subjekt vypočíta
hodnotu PA tak, že dosadí do vzorca pod¾a článku 3 ods. 3 predpokladané údaje za rok t-1 (na výpočet hodnoty PAt-1)  a skutočné údaje za rok t-2
(na výpočet hodnoty PAt-2),

PB — prepočítaná maximálna cena na jednotku množstva dodanej elektriny alebo dodaného zemného plynu; regulovaný subjekt vypočíta hodnotu
PB tak, že dosadí do vzorca pod¾a článku 3 ods. 6 predpokladané údaje za rok t-1 (na výpočet hodnoty PBt-1)  a skutočné údaje za rok t-2 (na
výpočet hodnoty PBt-2),

K — korekčný faktor vypočítaný pod¾a článku 3 ods. 7,

I — úroková sadzba určená pod¾a článku 3 ods. 8.

Regulovaný subjekt vypĺňa tabu¾ku osobitne za distribúciu a dodávku elektriny a osobitne za prepravu a rozvod zemného plynu, v riadku „Činnos�:“
uvedie, za ktorú činnos� tabu¾ku vypĺňa.

Príloha č. 5
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY V ČLENENÍ POD¼A ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

VVN
(rok t)

VN
(rok t)

NN
(rok t)

Spolu
(rok t)

VVN
(rok t-1)

VN
(rok t-1)

NN
(rok t-1)

Spolu
(rok t-1)

VVN
(rok t-2)

VN
(rok t-2)

NN
(rok t-2)

Spolu
(rok t-2)

Technologické náklady

Osobné náklady

Náklady z plnenia povinností

Odpisy

Lízing

Nájomné

Náklady na opravy a údržbu

Ostatné náklady

Náklady spolu

V stĺpcoch pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpcoch pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov
roku t-1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpcoch pre rok t-2 skutočné údaje. V stĺpcoch VVN regulovaný subjekt uvedie
náklady súvisiace s ve¾mi vysokým napätím, v stĺpcoch VN náklady súvisiace s vysokým napätím, v stĺpcoch NN náklady súvisiace s nízkym
napätím. Náklady na transformačné stanice VVN/VN sa delia medzi napä�ové úrovne VVN a VN v pomere 20 : 80, náklady na transformačné stanice
VN/NN sa delia medzi napä�ové úrovne VN a NN v pomere 15 : 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnú� do ekonomicky oprávnených
nákladov vo výške pod¾a článku 4, sa delia medzi jednotlivé napä�ové úrovne pod¾a množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na
jednotlivých napä�ových úrovniach.

Príloha č. 6
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

VVN
(rok t)

VVN
(rok t-1)

VVN
(rok t-2)

VN
(rok t)

VN
(rok t-1)

VN
(rok t-2)

NN
(rok t)

NN
(rok t-1)

NN
(rok t-2)

Elektrické stanice (110 kV) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Vedenia

Elektrické spínacie stanice

Transformačné stanice

— z toho VVN/VN xxx xxx xxx

             VN/NN xxx xxx xxx

Meranie a predaj

— z toho náklady predaja

             elektromery a meranie

Náklady odbytu

Správna réžia

Náklady spolu

V stĺpcoch pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpcoch pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov
roku t-1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpcoch pre rok t-2 skutočné údaje. V stĺpcoch VVN regulovaný subjekt uvedie
náklady súvisiace s ve¾mi vysokým napätím, v stĺpcoch VN náklady súvisiace s vysokým napätím, v stĺpcoch NN náklady súvisiace s nízkym
napätím. Náklady na transformačné stanice VVN/VN sa delia medzi napä�ové úrovne VVN a VN v pomere 20 : 80, náklady na transformačné stanice
VN/NN sa delia medzi napä�ové úrovne VN a NN v pomere 15 : 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnú� do ekonomicky oprávnených
nákladov vo výške pod¾a článku 4, sa delia medzi jednotlivé napä�ové úrovne pod¾a množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na
jednotlivých napä�ových úrovniach.

Príloha č. 7
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY V ČLENENÍ POD¼A ÚČTOVEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

VVN
(rok t)

VVN
(rok t-1)

VVN
(rok t-2)

VN
(rok t)

VN
(rok t-1)

VN
(rok t-2)

NN
(rok t)

NN
(rok t-1)

NN
(rok t-2)

501 Spotreba materiálu

502 Spotreba energií

503 Spotreba ostatných neskladovate¾ných
dodávok bez nákupu elektriny

511 Dodávate¾ské opravy

518 Ostatné služby

52x Osobné náklady

53x Dane a poplatky

54x Ostatné prevádzkové náklady

551 Odpisy HIM a NIM

56x Finančné náklady

— z toho úroky (562)

Ostatné náklady — prvotné

Celkové prvotné náklady

— z toho vlastné opravy

              režijné náklady

              vlastná doprava

Náklady spolu

V stĺpcoch pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpcoch pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov
roku t-1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpcoch pre rok t-2 skutočné údaje. V stĺpcoch VVN regulovaný subjekt uvedie
náklady súvisiace s ve¾mi vysokým napätím, v stĺpcoch VN náklady súvisiace s vysokým napätím, v stĺpoch NN náklady súvisiace s nízkym napätím.

Príloha č. 8
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA VÝROBU ELEKTRINY V ČLENENÍ POD¼A ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

Technologické náklady

Osobné náklady

Náklady z plnenia povinností

Odpisy

Lízing

Nájomné

Náklady na opravy a údržbu

Ostatné náklady

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje.

Príloha č. 9
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA VÝROBU ELEKTRINY V ČLENENÍ POD¼A ÚČTOVEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

501 Spotreba materiálu

502 Spotreba energií

503 Spotreba ostatných neskladovate¾ných
dodávok

511 Dodávate¾ské opravy

518 Ostatné služby

52x Osobné náklady

53x Dane a poplatky

54x Ostatné prevádzkové náklady

551 Odpisy HIM a NIM

56x Finančné náklady

— z toho úroky (562)

Ostatné náklady — prvotné

Celkové prvotné náklady

— z toho vlastné opravy

              režijné náklady

              vlastná doprava

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje. 

Príloha č. 10
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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KALKULÁCIA OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV NA ELEKTRINU (v tis. Sk) 

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

Nákup elektriny

Náklady na vlastnú výrobu elektriny

Poplatky prenosovej sústave

Poplatky distribučnej sústave

Systémový poplatok

Poplatky za náklady systému

Ostatné náklady súvisiace s nákupom elektriny

Obstarávacie náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje.

Príloha č. 11
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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BILANCIA TOKOV ELEKTRINY (v MWh)
Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Plánované údaje na rok t

Prenos
z vyššej

napä�ovej
úrovne

Nákup
elektriny

Vlastná
výroba

elektriny

Distrib.
elektrina —

vstup

Spolu
vstup

Vlastná
spotreba
elektriny

Dodávka
elektriny

Distrib.
elektrina —

výstup

Prenos na
nižšiu

napä�ovú
úroveň

Spolu
výstup Straty

VVN xxx

VN

NN

Spolu xxx

Predpokladané údaje za rok t-1 (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1)

Prenos
z vyššej

napä�ovej
úrovne

Nákup
elektriny

Vlastná
výroba

elektriny

Distrib.
elektrina —

vstup

Spolu
vstup

Vlastná
spotreba
elektriny

Dodávka
elektriny

Distrib.
elektrina —

výstup

Prenos na
nižšiu

napä�ovú
úroveň

Spolu
výstup Straty

VVN xxx

VN

NN

Spolu xxx

Skutočné údaje za rok t-2

Prenos
z vyššej

napä�ovej
úrovne

Nákup
elektriny

Vlastná
výroba

elektriny

Distrib.
elektrina —

vstup

Spolu
vstup

Vlastná
spotreba
elektriny

Dodávka
elektriny

Distrib.
elektrina —

výstup

Prenos na
nižšiu

napä�ovú
úroveň

Spolu
výstup Straty

VVN xxx

VN

NN

Spolu xxx

VVN — ve¾mi vysoké napätie, VN — vysoké napätie, NN — nízke napätie

Príloha č. 12
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ POD¼A ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

Technologické náklady

Osobné náklady

Náklady z plnenia povinností

Odpisy

Lízing

Nájomné

Náklady na opravy a údržbu

Ostatné náklady

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje.

Príloha č. 13
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ POD¼A ÚČTOVEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

501 Spotreba materiálu

502 Spotreba energií

503 Spotreba ostatných neskladovate¾ných
dodávok bez nákupu zemného plynu

511 Dodávate¾ské opravy

518 Ostatné služby

52x Osobné náklady

53x Dane a poplatky

54x Ostatné prevádzkové náklady

551 Odpisy HIM a NIM

56x Finančné náklady

— z toho úroky (562)

Ostatné náklady — prvotné

Celkové prvotné náklady

— z toho vlastné opravy

              režijné náklady

              vlastná doprava

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje. 

Príloha č. 14
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ POD¼A ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

Technologické náklady

Osobné náklady

Náklady z plnenia povinností

Odpisy

Lízing

Nájomné

Náklady na opravy a údržbu

Ostatné náklady

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje.

Príloha č. 15
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ POD¼A ÚČTOVEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

501 Spotreba materiálu

502 Spotreba energií

503 Spotreba ostatných neskladovate¾ných 
dodávok

511 Dodávate¾ské opravy

518 Ostatné služby

52x Osobné náklady

53x Dane a poplatky

54x Ostatné prevádzkové náklady

551 Odpisy HIM a NIM

56x Finančné náklady

— z toho úroky (562)

Ostatné náklady — prvotné

Celkové prvotné náklady

— z toho vlastné opravy

              režijné náklady

              vlastná doprava

Náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje. 

Príloha č. 16
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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KALKULÁCIA OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV NA ZEMNÝ PLYN (v tis. Sk)

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Rok t Rok t-1 Rok t-2

Nákup zemného plynu

Náklady na vlastnú �ažbu zemného plynu

Poplatky za prepravu zemného plynu

Ostatné náklady súvisiace s nákupom
zemného plynu

Obstarávacie náklady spolu

V stĺpci pre rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v stĺpci pre rok t-1 predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v stĺpci pre rok t-2 skutočné údaje. 

 

Príloha č. 17
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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ÚDAJE POTREBNÉ NA URČENIE OSOBNÝCH NÁKLADOV NA DISTRIBÚCIU A DODÁVKU ELEKTRINY

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Distribúcia a dodávka elektriny Výroba elektriny

Priemerný
počet

pracovníkov

Priem. ročné
osobné

náklady na
pracovníka

Priemerná
mesačná mzda
na pracovníka

Produktivita
práce

(výnosy) na
pracovníka

Priemerný
počet

pracovníkov

Priem. ročné
osobné

náklady na
pracovníka

Priemerná
mesačná mzda
na  pracovníka

Produktivita
práce

(výnosy) na
pracovníka

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

V stĺpcoch „Distribúcia a dodávka elektriny“ regulovaný subjekt uvedie výlučne údaje, ktoré sa týkajú distribúcie a dodávky elektriny, v stĺpcoch
„Výroba elektriny“ regulovaný subjekt uvedie výlučne údaje, ktoré sa týkajú výroby elektriny.

V stĺpci „Priemerný počet pracovníkov“ regulovaný subjekt uvedie priemerný počet pracovníkov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu a dodávku
elektriny alebo výrobu elektriny, zvýšený o podiel režijných pracovníkov v pomere, v akom sú výnosy za dodávku a distribúciu elektriny alebo výnosy
za výrobu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu.

V stĺpci „Priemerné ročné osobné náklady na pracovníka“ regulovaný subjekt uvedie ročné osobné náklady v Sk na pracovníkov, ktorí zabezpečujú
výlučne distribúciu a dodávku elektriny alebo výrobu elektriny, zvýšené o podiel ročných osobných nákladov na režijných pracovníkov v pomere,
v akom sú výnosy za dodávku a distribúciu elektriny alebo výnosy za výrobu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu, prepočítané
na priemerný počet pracovníkov pod¾a stĺpca „Priemerný počet pracovníkov”.

V stĺpci „Priemerná mesačná mzda na pracovníka“ regulovaný subjekt uvedie súčet mesačných miezd pracovníkov v Sk, ktorí zabezpečujú výlučne
distribúciu a dodávku elektriny alebo výrobu elektriny, zvýšený o podiel súčtu mesačných miezd režijných pracovníkov v pomere, v akom sú výnosy
za dodávku a distribúciu elektriny alebo výnosy za výrobu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu, prepočítaný na jeden mesiac a na
priemerný počet pracovníkov pod¾a stĺpca „Priemerný počet pracovníkov”.

Príloha č. 18
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.
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ÚDAJE POTREBNÉ NA URČENIE OSOBNÝCH NÁKLADOV NA PREPRAVU A ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU A ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Preprava a rozvod zemného plynu Ťažba zemného plynu

Priemerný
počet

pracovníkov

Priem. ročné
osobné

náklady na
pracovníka

Priemerná
mesačná mzda
na pracovníka

Produktivita
práce

(výnosy) na
pracovníka

Priemerný
počet

pracovníkov

Priem. ročné
osobné

náklady na
pracovníka

Priemerná
mesačná mzda
na  pracovníka

Produktivita
práce

(výnosy) na
pracovníka

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

V riadku „Rok t“ regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za devä� mesiacov roku t-1
a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t-1), v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje.

V stĺpcoch „Preprava a rozvod zemného plynu“ regulovaný subjekt uvedie výlučne údaje, ktoré sa týkajú prepravy a rozvodu zemného plynu,
v stĺpcoch „Ťažba zemného plynu“ regulovaný subjekt uvedie výlučne údaje, ktoré sa týkajú �ažby zemného plynu.

V stĺpci „Priemerný počet pracovníkov“ regulovaný subjekt uvedie priemerný počet pracovníkov, ktorí zabezpečujú výlučne prepravu a rozvod
zemného plynu alebo �ažbu zemného plynu, zvýšený o podiel režijných pracovníkov v pomere, v akom sú výnosy za prepravu a rozvod zemného
plynu alebo výnosy za �ažbu zemného plynu k celkovým výnosom regulovaného subjektu.

V stĺpci „Priemerné ročné osobné náklady na pracovníka“ regulovaný subjekt uvedie ročné osobné náklady v Sk na pracovníkov, ktorí zabezpečujú
výlučne prepravu a rozvod zemného plynu alebo �ažbu zemného plynu, zvýšené o podiel ročných osobných nákladov na režijných pracovníkov
v pomere, v akom sú výnosy za prepravu a rozvod zemného plynu alebo výnosy za �ažbu zemného plynu k celkovým výnosom regulovaného subjektu,
prepočítané na priemerný počet pracovníkov pod¾a stĺpca „Priemerný počet pracovníkov”.

V stĺpci „Priemerná mesačná mzda na pracovníka“ regulovaný subjekt uvedie súčet mesačných miezd pracovníkov v Sk, ktorí zabezpečujú výlučne
prepravu a rozvod zemného plynu alebo �ažbu zemného plynu, zvýšený o podiel súčtu mesačných miezd režijných pracovníkov v pomere, v akom
sú výnosy za prepravu a rozvod zemného plynu alebo výnosy za �ažbu zemného plynu k celkovým výnosom regulovaného subjektu, prepočítaný na
jeden mesiac a na priemerný počet pracovníkov pod¾a stĺpca „Priemerný počet pracovníkov”.

Príloha č. 19
k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

Č
iastk

a
 2

8
1

Z
b
ierk

a zá
k
on

ov č. 7
4
6

/
2
0
0
2

S
tra

n
a 8

0
0
9



747

R O Z H O D N U T I E
Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 12. decembra 2002

o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberate¾ov,
distribúciu elektriny pre oprávnených odberate¾ov

a poskytovanie systémových služieb

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví (ïalej len
„úrad“) pod¾a § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ïalej len „zákon“) ustanovuje:

Článok 1

(1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie
a) regulovaným odberate¾om koncový odberate¾ elek-

triny s výnimkou oprávneného odberate¾a,1) ktorý
má uzatvorenú zmluvu o prenose alebo distribúcii
elektriny,2)

b) jednotkou elektriny 1 MWh elektriny,
c) regulovaným subjektom držite¾ licencie na rozvod

elektriny, ktorého dodávka elektriny distribučnou
sústavou pre regulovaných odberate¾ov v roku t — 1
alebo ktorého rozvod elektriny distribučnou sústa-
vou v roku t — 1 bol vyšší ako 1 500 000 MWh,

d) prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou
sústavou vrátane prenosov elektriny spojených
s dovozom a vývozom elektriny do elektrizačnej
sústavy Slovenskej republiky a z nej, ako aj umož-
nenie prístupu k prenosovej sústave a riadenie pre-
nosovej sústavy,

e) prenosovou sústavou systém navzájom prepoje-
ných vedení a elektrických zariadení 220 kV a vyš-
ším napätím a vybraných zariadení s napätím
110 kV, ktoré slúži na zabezpečenie prenosu elek-
triny na celom území Slovenskej republiky vrátane
systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečova-
cej, informačnej a telekomunikačnej techniky, s vý-
nimkou priamych vedení vlastnených odberate¾om,

f) distribúciou elektriny preprava elektriny distribuč-
nou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt,

g) distribučnou sústavou systém navzájom prepoje-
ných vedení a elektrických zariadení s napätím
110 kV a nižším napätím, ktoré slúži na zabezpe-
čenie distribúcie elektriny na vymedzenom území
vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, za-
bezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej
techniky, s výnimkou priamych vedení vlastnených
odberate¾om,

h) dodávkou elektriny pre regulovaných odberate¾ov je
distribúcia a predaj elektriny pre regulovaných od-
berate¾ov,

i) prvým regulačným obdobím obdobie účinnosti tohto
rozhodnutia,

j) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára
a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka,

k) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximál-
na cena,

l) rokom t — 1 regulačný rok predchádzajúci roku t,
m) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na

jednotku elektriny, ktorú regulovaný subjekt dodá
alebo distribuuje pri výkone regulovanej činnosti
v roku t,

n) tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje jed-
notlivým skupinám odberate¾ov,

o) krížovými dotáciami objem výnosov, ktorý regulova-
ný subjekt získa pri vykonávaní regulovanej činnosti
pre jednu skupinu odberate¾ov nad výšku oprávne-
ných nákladov a primeraného zisku a ktorý použije
na pokrytie strát vznikajúcich pri vykonávaní regu-
lovanej činnosti pre inú skupinu odberate¾ov,

p) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za čin-
nosti pod¾a článku 2,

q) stratou elektriny rozdiel medzi množstvom elektriny
na vstupe do distribučnej sústavy, ktorú prevádzku-
je regulovaný subjekt, a množstvom elektriny na
výstupe z tejto distribučnej sústavy znížený o spo-
trebu regulovaného subjektu pre vlastné účely,

r) systémovými službami služby poskytované regulo-
vaným subjektom pre užívate¾ov distribučnej sústa-
vy v rozsahu stanovenom Kódexom distribučnej
sústavy.

Článok 2

(1) Regulácii cien pod¾a tohto rozhodnutia podlieha-
jú ceny
a) za dodávku elektriny pre regulovaných odberate¾ov,
b) za distribúciu elektriny pre oprávnených odberate-

¾ov,
c) za poskytovanie systémových služieb pre užívate¾ov

distribučnej sústavy.

1) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby
elektriny a plynu pre oprávnených odberate¾ov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného
odberate¾a.

2) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu
elektriny pre oprávnených odberate¾ov. 
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(2) Regulácii cien nepodliehajú ceny za predaj elek-
triny pre oprávnených odberate¾ov, ktorí majú uzatvo-
renú zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny.

Článok 3

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za
dodávku elektriny regulovaným subjektom pre regulo-
vaných odberate¾ov.

(2) Regulovaný subjekt navrhuje ceny na rok t tak,
aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos za dodávku
elektriny v roku t na jednotku elektriny neprekročil
pre regulovaných odberate¾ov maximálne ceny na rok
t vypočítané pod¾a odsekov 3 a 4.

(3) Maximálna cena za dodávku elektriny pre regu-
lovaných odberate¾ov Pt v Sk na jednotku elektriny
v roku t zoh¾adňuje ekonomicky oprávnené náklady
a primeraný zisk a vypočíta sa pod¾a vzorca:

Pt = PEt + PDt × Lt — Kt + Zt,

pričom
PEt = neovplyvnite¾né náklady v Sk na jednotku

elektriny dodanú pre regulovaných odbera-
te¾ov v roku t, 

PDt = ovplyvnite¾né náklady v Sk na jednotku elek-
triny dodanú pre regulovaných odberate¾ov
v roku t,

Lt = index strát elektriny v roku t,
Kt = korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny

v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo pre-
bytku príjmov v roku t — 1,

Zt = neočakávané zmeny nákladov regulovaného
subjektu, ktoré úrad povolí zahrnú� do cien
za dodávku elektriny pre regulovaných odbe-
rate¾ov v roku t.

a) Neovplyvnite¾né náklady PEt v Sk na jednotku elek-
triny dodanú pre regulovaných odberate¾ov v roku t
sa vypočítajú pod¾a vzorca:

PEt = 
[ENt + TCt + TOt]

Qt
 + SPKt + PNSt,

pričom:
ENt = plánovaná výška nákladov na nákup

elektriny od dodávate¾ov na zabezpečenie do-
dávky elektriny pre regulovaných odberate¾ov
v Sk v roku t,

TCt = plánovaná výška nákladov na prenos elek-
triny vrátane nákladov za prístup k preno-
sovej sústave a nákladov na straty elektriny
pri prenose potrebnej na dodávku pre regu-
lovaných odberate¾ov v Sk v roku t,

TOt = celkové ostatné plánované neovplyvnite¾né
náklady v Sk roku t, ktoré zahŕňajú najmä

poplatky za vydanie licencií, náklady na pois-
tenie majetku a dane z nehnute¾ností,3)

Qt = celkový plánovaný objem dodávky elektriny
pre regulovaných odberate¾ov v roku t v jed-
notkách elektriny,

SPKt = systémový poplatok pre koncových odbera-
te¾ov v Sk na jednotku elektriny v roku t,

PNSt = poplatok za náklady systému pre koncových
odberate¾ov v Sk na jednotku elektriny v ro-
ku t.

1. Plánovaná výška nákladov na nákup elek-
triny ENt od dodávate¾ov na zabezpečenie
dodávky elektriny pre regulovaných odbera-
te¾ov v Sk v roku t sa vypočíta pod¾a vzorca:

ENt = PSEt × QSEt + KSEt + ∑ 

i = 1

n

(PPEt
i  × QPEt

i ) — DISt,

pričom
PSEt = maximálna cena v Sk na jednotku elektriny

v roku t, za ktorú regulovaný subjekt nakúpi
elektrinu od držite¾a licencie na výrobu
elektriny, ktorého objem výroby elektriny na
území Slovenskej republiky bol v roku t — 1
väčší ako 5 000 000 MWh (ïalej len
„ve¾kovýrobca“), na účely dodávky elektriny
pre regulovaných odberate¾ov, 

QSEt = plánovaný objem elektriny nakúpenej od
ve¾kovýrobcu v jednotkách elektriny v roku t
na účely dodávky elektriny pre regulovaných
odberate¾ov,

KSEt = korekčný faktor na náklady na nákup
elektriny od ve¾kovýrobcu na účely dodávky
elektriny pre regulovaných odberate¾ov v Sk
v roku t,

PPEt
i

= plánovaná cena v Sk na jednotku elektriny
v roku t, za ktorú regulovaný subjekt nakúpi
elektrinu od dodávate¾ov elektriny (okrem
ve¾kovýrobcu) na účely dodávky elektriny pre
regulovaných odberate¾ov včítane výkupu
elektriny z obnovite¾ných zdrojov a kombino-
vanej výroby elektriny a tepla v rámci i-tej
zmluvy,

QPEt
i

= plánovaný objem elektriny nakúpenej od
dodávate¾ov elektriny (okrem ve¾kovýrobcu)
vrátane elektriny vykúpenej z obnovite¾ných
zdrojov a kombinovanej výroby elektriny
a tepla v jednotkách elektriny v roku t
v rámci i-tej zmluvy na účely dodávky
elektriny pre regulovaných odberate¾ov,

n = počet zmlúv na nákup elektriny od iných
dodávate¾ov na účely dodávky elektriny pre
regulovaných odberate¾ov,

DISt = úradom nepovolené náklady na nákup
elektriny v Sk v roku t, pri ktorých
regulovaný subjekt nepreukáže úradu, že

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností v znení neskorších predpisov.
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nákup elektriny realizoval za najnižšie možné
ceny,
2. korekčný faktor na náklady na nákup elek-

triny od ve¾kovýrobcu na účely dodávky
elektriny pre regulovaných odberate¾ov
KSEt v Sk v roku t sa vypočíta pod¾a vzorca:

KSEt = [TSEt — 1 — PSEt — 1 × QSEt — 1] × 



1 + 

It
100




 × s,

pričom
TSEt — 1 = celkové skutočné náklady regulovaného

subjektu na nákup elektriny od
ve¾kovýrobcu v roku t — 1 na účely
dodávky elektriny pre regulovaných
odberate¾ov v Sk,

PSEt — 1 = maximálna cena, za ktorú regulovaný
subjekt nakúpil elektrinu od ve¾kovýrobcu
na účely dodávky elektriny pre
regulovaných odberate¾ov, v Sk na
jednotku elektriny v roku t — 1,

QSEt — 1 = celkový objem elektriny nakúpenej od
ve¾kovýrobcu na účely dodávky elektriny
pre regulovaných odberate¾ov v jednot-
kách elektriny v roku t — 1,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj),
ktorú publikuje Národná banka Slovenska
za obdobie január až september v roku
t — 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer
mesačných priemerov,

s = koeficient delenia rozdielu medzi skutoč-
nými a plánovanými nákladmi na nákup
elektriny regulovaného subjektu medzi
regulovaný subjekt a ve¾kovýrobcu.

b) Ovplyvnite¾né náklady PDt v Sk na jednotku elek-
triny dodanú pre regulovaných odberate¾ov v roku t
sa vypočítajú pod¾a vzorca:

PDt = PDt — 1 × 
(RPIt — 1 — X)

100
,

pričom:
PDt — 1 = ovplyvnite¾né náklady v Sk na jednotku

elektriny v roku t — 1, ktoré obsahujú
prevádzkové náklady, odpisy a primeraný
zisk, 

RPIt — 1 = aritmetický priemer indexov spotrebite¾-
ských cien, ktorým je položka „indexy
spotrebite¾ských cien oproti rovnakému
obdobiu minulého roku, spotrebite¾ské
ceny úhrnom“, publikovaný Štatistickým
úradom Slovenskej republiky, v období od
októbra v roku t — 2 až do septembra
v roku t — 1,

X = faktor cenovej regulácie.

c) Index strát elektriny Lt sa vypočíta pod¾a vzorca:

Lt = AL
Lt — 1

,

pričom:
AL  = aritmetický priemer strát elektriny

regulovaného subjektu za roky t — 3, t — 2
a t — 1 v percentách,

Lt — 1  = straty elektriny regulovaného subjektu
v roku t — 1 vypočítané v percentách
takto:

straty elektriny  [MWh]
množstvo  elektriny na vstupe do distribučnej sústavy  [MWh]

 × 100.

d) Korekčný faktor Kt v Sk na jednotku elektriny v ro-
ku t sa vypočíta pod¾a vzorca:

Kt = 




TRt — 1 — Pt — 1 × Qt — 1

Qt




 × 




1 + 

It
100




,

pričom
TRt — 1 = celkové výnosy z cien a taríf schválených

úradom v Sk v roku t — 1 za dodávku
elektriny pre regulovaných odberate¾ov
s výnimkou výnosov za nedodržanie
parametrov odberu elektriny, najmä nedo-
držanie neutrálneho účinníka, spätnej
jalovej dodávky, prekročenie a nedočer-
panie dohodnutého množstva elektriny, 

Pt — 1  = maximálna cena v Sk na jednotku
elektriny za dodávku elektriny pre
regulovaných odberate¾ov v roku t — 1,

Qt — 1  = celkový očakávaný objem dodanej
elektriny v jednotkách elektriny pre
regulovaných odberate¾ov v roku t — 1,

hodnota It v prípade, ak:

1.  




TRt — 1 — Pt — 1 × Qt — 1
Qt




 > 0, rovná sa úrokovej

sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národ-
ná banka Slovenska za obdobie január až september
v roku t — 1 + 5 % a ktorá sa vypočíta ako priemer
mesačných priemerov,

2. 




TRt — 1 — Pt — 1 × Qt — 1
Qt




 < 0, rovná sa úrokovej

sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národ-
ná banka Slovenska za obdobie január až september
v roku t — 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných
priemerov.

e) Neočakávané zmeny nákladov Zt v Sk na jednotku
elektriny v roku t sa vypočítajú pod¾a vzorca:

Zt = PN
Qt

,

pričom:
PN = celkový objem nákladov v Sk, ktoré sú

vyvolané skutočnos�ami, na ktoré regulovaný
subjekt nemá vplyv, ktoré úrad povolí
zahrnú� do cien za dodávku elektriny pre
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regulovaných odberate¾ov v roku t na základe
návrhu regulovaného subjektu na zmenu
cien.

(4) Maximálna cena za dodávku elektriny pre kate-
góriu domácnos�4) PRt v Sk na jednotku elektriny v ro-
ku t sa vypočíta pod¾a vzorca:

PRt = PRt — 1 × 



1 + 4 × 

RPIt — 1 — 100

100



,

pričom:
PRt — 1 = maximálna cena za dodávku elektriny pre

kategóriu domácnos� v Sk na jednotku
elektriny v roku t — 1.

(5) Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku
elektriny pre kategóriu domácnos� v Sk na jednotku
elektriny uvedený v odseku 4 sa bude uplatňova� do-
vtedy, kým maximálna cena za dodávku elektriny pre
kategóriu domácnos� nepokryje oprávnené náklady
a primeraný zisk vynaložený regulovaným subjektom
pri dodávke elektriny pre túto kategóriu.

Článok 4

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za
distribúciu elektriny regulovaným subjektom pre
oprávnených odberate¾ov, ktorí majú s regulovaným
subjektom uzatvorenú zmluvu o prenose alebo distri-
búcii elektriny.

(2) Cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje za distri-
búciu elektriny pre oprávnených odberate¾ov pod¾a
odseku 1, určí sa ako maximálna cena v Sk na jednot-
ku elektriny pokrývajúca ovplyvnite¾né náklady PDt
regulovaného subjektu vynaložené na jednotlivých na-
pä�ových úrovniach.

(3) Ak cena za dodávku elektriny pre skupinu odbe-
rate¾ov, v ktorej sa nachádzajú alebo môžu nachádza�
oprávnení odberatelia pod¾a odseku 1, obsahuje krížo-
vé dotácie povolené úradom, maximálna cena za dis-
tribúciu elektriny pre oprávnených odberate¾ov PDkt
v tejto skupine sa určí ako cena za dodávku elektriny
v Sk na jednotku elektriny po odpočítaní nákladov na
nákup a prenos elektriny v Sk na jednotku elektriny,
a to pod¾a vzorca:

PDkt = Pkt — 

∑ 

i = 1

n

 (PPEi × Qi) + TCt — DISt

∑ 

i = 1

n

 Qi

,

pričom
Pkt = priemerná cena za dodávku elektriny pre

regulovaných odberate¾ov v skupine k v ro-
ku t v Sk na jednotku elektriny.

(4) Úrad určí tarify za distribúciu elektriny pre
oprávnených odberate¾ov pod¾a odseku 1 na základe
návrhu cien, ktorý predloží regulovaný subjekt, spô-
sobom uvedeným v odsekoch 2 a 3 tak, aby priemer

taríf vážený plánovaným množstvom distribuovanej
elektriny oprávneným odberate¾om v jednotkách
množstva v jednotlivých tarifách neprekročil PDt pod¾a
odseku 2.

(5) Regulovaný subjekt fakturuje oprávneným odbe-
rate¾om tarify za distribúciu elektriny pod¾a odseku 4
zvýšené o náklady spôsobené stratami elektriny, ktoré
vznikajú regulovanému subjektu pri distribúcii elek-
triny oprávneným odberate¾om. Straty elektriny sa na
tento účel určia ako násobok percenta strát elektriny,
ktoré regulovaný subjekt dosiahol v roku t — 1 na
jednotlivých napä�ových úrovniach, a objemu elektri-
ny, ktorý oprávnený odberate¾ dohodol na distribúciu
elektriny.

(6) Regulovaný subjekt fakturuje oprávneným odbe-
rate¾om pod¾a odseku 1, ktorí sú zároveň koncoví
odberatelia, aj poplatok za systémové náklady PNSt
a systémový poplatok SPKt za každú jednotku elektri-
ny, ktorú odoberú z distribučnej sústavy regulované-
ho subjektu v roku t. 

Článok 5

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za
poskytovanie systémových služieb regulovaným sub-
jektom pre užívate¾ov distribučnej sústavy.

(2) Maximálny povolený výnos, ktorý regulovaný
subjekt dosiahne za poskytovanie systémových slu-
žieb SSDt v Sk v roku t, vypočíta sa pod¾a vzorca:

SSDt = SPKt × QKt + SPZt × QZt + SPOt × QOt — KDt,

pričom
SPKt = systémový poplatok pre koncových

odberate¾ov v roku t v Sk na jednotku
elektriny, 

QKt = celkový plánovaný objem elektriny
v jednotkách elektriny, ktorý odoberú
koncoví odberatelia z distribučnej sústavy
regulovaného subjektu v roku t, s výnimkou
plánovaného odberu elektriny koncovými
odberate¾mi v rámci ostrovnej prevádzky
preukázate¾ne oddelenej od elektrizačnej
sústavy Slovenskej republiky,

SPZt = systémový poplatok pre držite¾ov licencie na
výrobu elektriny v roku t v Sk na jednotku
elektriny,

QZt = celkový plánovaný objem elektriny
v jednotkách elektriny v roku t vyrobenej
držite¾mi licencie na výrobu elektriny, ktorí
sú napojení na distribučnú sústavu
regulovaného subjektu, vo vlastnom
zariadení a dodanej priamo odberate¾om bez
použitia prenosovej alebo distribučnej
sústavy alebo spotrebovanej týmito
výrobcami bez použitia prenosovej alebo
distribučnej sústavy, s výnimkou elektriny,
ktorú výrobcovia spotrebujú priamo pri vý-

4) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 267/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých
podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávate¾ovi elektriny neoprávneným odberom elektriny. 
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robe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní
prečerpávacích vodných elektrární, 

SPOt = systémový poplatok pre regulovaný subjekt
v roku t v Sk na jednotku elektriny,

QOt = celkový plánovaný objem elektriny v jed-
notkách elektriny odobraný regulovaným
subjektom z elektrizačnej sústavy Slovenskej
republiky v prípade plného alebo čiastočného
napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky
preukázate¾ne oddelenej od elektrizačnej
sústavy Slovenskej republiky nad rámec
diagramu schváleného v dennej príprave
prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej
republiky,

KDt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa
vypočíta pod¾a vzorca:

 

KDt = 

DSSt — 1 — SSDt — 1


 × 




1 + 

It
100




,

pričom
DSSt — 1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t — 1

z poskytovania systémových služieb,
SSDt — 1 = maximálny povolený výnos z poskytovania

systémových služieb v Sk v roku t — 1,
It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj),

ktorú publikuje Národná banka Slovenska
za obdobie január až september v roku
t — 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer
mesačných priemerov.

Celkový skutočný výnos v Sk v roku t — 1 z poskyto-
vania systémových služieb DSSt — 1 sa vypočíta pod¾a
vzorca:
DSS

t — 1
 = SPK

t — 1 × QK
t — 1

 + SPZ
t — 1 × QZ

t — 1
 + SPO

t — 1 × QO
t — 1

,

pričom
SPKt — 1 = systémový poplatok pre koncových

odberate¾ov v roku t — 1 v Sk na jednotku
elektriny, 

QKt — 1 = celkový objem elektriny v jednotkách
elektriny odobraný koncovými odberate¾-
mi z distribučnej sústavy regulovaného
subjektu v roku t — 1 s výnimkou elektriny
odobranej koncovými odberate¾mi v rámci
ostrovnej prevádzky preukázate¾ne odde-
lenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej
republiky,

SPZt — 1 = systémový poplatok pre držite¾ov licencie
na výrobu elektriny v roku t — 1 v Sk na
jednotku elektriny,

QZt — 1 = celkový objem elektriny v jednotkách
elektriny v roku t — 1 vyrobenej držite¾mi
licencie na výrobu elektriny, ktorí sú
napojení na distribučnú sústavu
regulovaného subjektu, vo vlastnom
zariadení a dodanej priamo odberate¾om
bez použitia prenosovej alebo distribučnej
sústavy alebo spotrebovanej týmito
výrobcami bez použitia prenosovej alebo
distribučnej sústavy s výnimkou

elektriny, ktorú držitelia licencie
spotrebujú priamo pri výrobe elektriny
alebo tepla alebo pri čerpaní
prečerpávacích vodných elektrární, 

SPOt — 1 = systémový poplatok pre regulovaný
subjekt v roku t — 1 v Sk na jednotku
elektriny,

QOt — 1 = celkový objem elektriny v jednotkách
elektriny odobraný regulovaným subjek-
tom z elektrizačnej sústavy Slovenskej
republiky v prípade plného alebo čiastoč-
ného napojenia pôvodnej ostrovnej pre-
vádzky preukázate¾ne oddelenej od
elektrizačnej sústavy Slovenskej repub-
liky nad rámec diagramu schváleného
v dennej príprave prevádzky elektrizačnej
sústavy Slovenskej republiky.

Článok 6

(1) Úrad preverí návrh cien na rok t, ktorý predloží
regulovaný subjekt úradu najmenej dva mesiace pred
koncom roka t — 1.

(2) Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní
od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ak
výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navr-
hované ceny sú v rozpore s týmto rozhodnutím. Úrad
môže návrh cien neschváli� aj v prípade, ak tento
návrh obsahuje krížové dotácie medzi jednotlivými
kategóriami odberate¾ov.

(3) Ak úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvede-
ných v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby pred-
ložil nový návrh cien. Ak do konca roka t — 1 úrad
neschváli návrh cien na rok t, regulovaný subjekt
bude účtova� v roku t ceny platné v roku t — 1 násobené
(RPIt — 1 — X)/100. Ak úrad neschváli nový návrh cien
do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca
piateho mesiaca roku t maximálnu cenu na rok t
a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny
a taríf pod¾a článkov 3, 4 a 5 tohto rozhodnutia. Takto
určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvé-
ho dňa siedmeho mesiaca roku t.

(4) Regulovaný subjekt môže predloži� návrh na
zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú naj-
mä nasledujúce skutočnosti:
a) výrazná zmena nákupnej ceny elektriny oproti plá-

novanej nákupnej cene elektriny,
b) výrazná zmena objemu predaja elektriny oproti plá-

novanému objemu predaja elektriny,
c) zmeny daňového systému,
d) živelné udalosti.

(5) Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené
úradom pod¾a článkov 3, 4 a 5 úrad určí rozhodnutím,
ktoré doručí regulovanému subjektu najneskôr 14 dní
pred nadobudnutím jeho účinnosti.
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Článok 7

(1) Regulovaný subjekt oznámi úradu a držite¾ovi
licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcemu pre-
nosovú sústavu nasledujúce údaje:
a) objem elektriny odobranej koncovými odberate¾mi

z jeho sústavy,
b) objem elektriny odobranej koncovými odberate¾mi

z jeho sústavy v rámci ostrovnej prevádzky preuká-
zate¾ne oddelenej od elektrizačnej sústavy Sloven-
skej republiky,

c) objem elektriny vyrobený držite¾mi licencie na vý-
robu elektriny vo vlastnom zariadení a dodaný
priamo odberate¾om bez použitia prenosovej alebo
distribučnej sústavy,

d) objem elektriny spotrebovanej pre vlastnú potrebu
držite¾mi licencie na výrobu elektriny bez použitia
prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou
elektriny, ktorá sa spotrebúva priamo pri výrobe
elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpáva-
cích vodných elektrární,

e) objem elektriny odobraný regulovaným subjektom
z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prí-
pade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej
ostrovnej prevádzky preukázate¾ne oddelenej od
elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rá-
mec diagramu schváleného v dennej príprave pre-
vádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

a to najneskôr tri mesiace pred koncom roka t — 1 pre
príslušné plánované objemy v roku t a do 15. dňa
každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné ob-
jemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

(2) Regulovaný subjekt požiada oprávnených odbe-
rate¾ov, ktorí sú napojení na jeho distribučnú sústavu,
o vyjadrenie, či chcú odobera� elektrinu v roku t za
regulované ceny, a to do 1. júla roku t — 1 na každý
nasledujúci rok t. Na základe vyjadrení oprávnených
odberate¾ov predložených regulovanému subjektu do
31. júla roku t — 1 na každý nasledujúci rok t regulo-

vaný subjekt do 31. augusta v roku t — 1 na každý
nasledujúci rok t oznámi úradu a držite¾om licencie na
výrobu elektriny objem elektriny, ktorý plánuje nakú-
pi� na účely dodávky elektriny regulovaným odberate-
¾om, ako aj na účely pokrytia vlastnej spotreby a strát
elektriny pri distribúcii elektriny.

(3) Ak oprávnený odberate¾ nepredloží regulované-
mu subjektu vyjadrenie o zámere odobera� elektrinu
v roku t za regulované ceny, regulovaný subjekt môže
dodáva� elektrinu takému odberate¾ovi za zmluvné
ceny v roku t. Oprávnený odberate¾, ktorý počas roka t
uzatvorí s regulovaným subjektom zmluvu o prenose
alebo distribúcii elektriny, odoberá elektrinu za zmluv-
né ceny až do skončenia regulačného obdobia.

Článok 8

Úrad po skončení prvého regulačného obdobia na
účely druhého regulačného obdobia prehodnotí spô-
sob regulácie cien za dodávku elektriny pre regulova-
ných odberate¾ov a za distribúciu elektriny pre opráv-
nených odberate¾ov uvedených v článkoch 3 a 4, ako
aj výšku ovplyvnite¾ných nákladov na základe analýzy
oprávnených nákladov a primeraného zisku, zoh¾ad-
ňujúc reprodukčnú hodnotu majetku regulovaných
subjektov.

Článok 9

Zrušuje sa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sie�o-
vých odvetví č. 236/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien
za dodávku elektriny pre chránených odberate¾ov
a distribúciu elektriny pre oprávnených odberate¾ov.

Článok 10

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003
do 31. decembra 2006.

Ján Matuský v. r.
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748

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 2002 bola v Prahe podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie.

Dohoda nadobudla platnos� 14. novembra 2002 na základe článku 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrie� na Úrade jadrového dozoru.
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749

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 20. decembra 2002 č. 24557/2002 — 13, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej
ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla
povinnos� takýto majetok odpisova�.

Výnosom z 20. decembra 2002 č. 24557/2002 — 13 sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny
majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnos� takýto
majetok odpisova�. Výnosom sa definuje majetok, ktorého sa zis�ovanie zostatkovej ceny dotýka, vymedzuje sa
okruh klientov Štátnej pokladnice, na ktorých sa výnos vz�ahuje, a určuje sa postup pri zis�ovaní zostatkovej ceny
takéhoto majetku u týchto klientov Štátnej pokladnice.

Tento výnos nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Do textu výnosu možno nazrie� na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Výnos je tiež uverejnený vo
Finančnom spravodajcovi č. 1/2003.

Čiastka 281 Zbierka zákonov č. 749/2002 Strana 8017


