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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07  Bratislava 27 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0039/2015/S-AP                                                                                 Martin 15.07.2015 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 16 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 

rozhodol 

 

podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu ALPIQ ENERGY SE, Rohanské nábřeží 

670/19, Karlín, Praha 8 186 00, Česká republika, IČO: CZ28477090, obchodné meno a sídlo 

organizačnej zložky: ALPIQ ENERGY SE, o. z., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, 

IČO: 44 766 637 zrušuje rozhodnutie č. 0321/2012/S-AP zo dňa 04.12.2012 a schvaľuje 

na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Popis spoločnosti 

 

ALPIQ ENERGY SE (ďalej len „spoločnosť”) je európska akciová spoločnosť, ktorá vznikla 

zápisom do obchodného registra dňa 20. októbra 2008 a sídli na adrese Rohanské nábřeží 

670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikačné číslo 284 77 090. Hlavným 

predmetom činnosti je obchod s elektrickou energiou a plynom. 

 

Spoločnosť podniká na základe nasledujúcich povolení vydaných pre jednotlivé regulované 

činnosti: 

 

 Povolenie č. 2014P 0223 na predmet podnikania Plynárenstvo, rozsah podnikania: 

dodávka plynu, vydané dňa 16. júna 2014, 

 Povolenie č. 2009E 0360 – 3. Zmena na predmet podnikania Elektroenergetika, rozsah 

podnikania: dodávka elektriny, vydané dňa 07. februára 2013  

 

V zmysle § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike") spoločnosť ustanovuje nasledovné 

pravidlá pre rozvrhovanie výnosov, nákladov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie (ďalej 

len "pravidlá") pre elektrickú energiu a zemný plyn. 
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Spoločnosť Alpiq Energy SE je dodávateľom elektriny a zemného plynu všetkým subjektom 

energetického trhu okrem domácností. Evidencia výnosov, nákladov, aktív a pasív 

sa vzťahuje len k týmto dvom činnostiam v celom regióne strednej a východnej Európy. 

 

Účtovné pravidlá 

 

Účtovníctvo spoločnosti je vedené v účtovnom SW SAP, modul FI. Vzhľadom k tomu, 

že spoločnosť má sídlo v Českej republike, nižšie uvedené účtové triedy korešpondujú 

s českou rámcovou účtovou osnovou a sú v súlade s českými účtovnými predpismi.  

 

Predaj elektriny a zemného plynu je evidovaný na účtoch triedy 6. Pre rozlíšenie medzi 

predajom elektriny a zemného plynu sa používa pole „materiál“ v účtovnom softvéri SAP, 

a to E3-50 pre elektrinu a E5-00 pre zemný plyn. Toto rozdelenie umožňuje oddelené 

sledovanie predajov plynu a elektriny. Predaj spriazneným osobám a tretím stranám nie je 

oddelený analyticky, ale je sledovaný podľa špecifikácie protistrany. Sledovanie 

veľkoobchodu a maloobchodu (v súčasnosti sa týka len elektriny pretože zemný plyn 

sa dodáva, a tiež bude v budúcnosti, len v rámci veľkoobchodu) sa realizuje prostredníctvom 

výnosových stredísk (0730WN pre veľkoobchod a 0730RC pre maloobchod). Distribúcia 

zabezpečovaná dodávateľským spôsobom je prefakturovaná prostredníctvom samostatného 

výnosového účtu (tiež platí len pre elektrinu). Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je aktívna 

v celom regióne strednej a východnej Európy, alokácia predajov na slovenskom trhu 

je realizovaná v náväznosti na obchodnú databázu a zoznam protistrán.  

 

 

Skupinový 

účet 

Český účet Popis 

311411 604010 Tržby za tovar – veľkoobchod a maloobchod, tretie strany a 

spriaznené osoby  

311423 604050 Tržby z predaja služieb - distribúcia 

 

Nákup elektriny a zemného plynu sa eviduje na účtoch triedy 5. Pravidlá pre alokáciu sú 

rovnaké ako v prípade predajov. Distribúcia elektriny je zabezpečovaná dodávateľským 

spôsobom a sleduje sa na samostatnom nákladovom účte. 

 

Skupinový 

účet 

Český účet Popis 

411411 504010 Predaný tovar - veľkoobchod a maloobchod, tretie strany a 

spriaznené osoby  

413411 518010 Ostatné služby - distribúcia 

 

 

Výstupy z účtovnej evidencie  

 

Výstupy z účtovnej evidencie pre regulované činnosti sa budú realizovať v zmysle platnej 

vyhlášky č. 446/2012 Z. z. Na základe predmetu činnosti, spoločnosť bude pripravovať 

výstupy v súlade s uvedenou vyhláškou týkajúce sa dodávky nakúpenej elektriny a plynu 

mimo domácnosti. 
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Alokácia ostatných nákladov a výnosov 

 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť sa zaoberá dvomi činnosťami – t.j. dodávkou elektriny 

a zemného plynu - pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú 

priamo priradiť k jednotlivým činnostiam, sa použije pomer výnosov za regulované činnosti 

predaj zemného plynu k iným činnostiam, ktoré sa vykonávajú v rámci podnikania (predaj 

elektriny). 

 

Stále aktíva spoločnosti 

 

Aktíva spoločnosti sú vedené v účtovníctve v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi 

predpismi. Spoločnosť dodáva elektrinu a zemný plyn všetkým subjektom energetického trhu 

okrem domácností. Evidencia aktív sa vzťahuje prevažne k činnosti dodávky elektriny 

a prípadná alokácia na plyn sa realizuje jedenkrát ročne. 

 

Spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne. Odpisy prevádzkových aktív 

sú alokované na činnosť, ku ktorej sa vzťahujú a to pomerom výnosov za regulované činnosti 

k iným činnostiam, ktoré sa vykonávajú v rámci podnikania.  

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 

len „úrad“) bol dňa 13. 07. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 26277/2015/BA 

návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 

oddelenej evidencie spoločnosti ALPIQ ENERGY SE, Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 

Praha 8 186 00, Česká republika, IČO: CZ28477090, obchodné meno a sídlo organizačnej 

zložky: ALPIQ ENERGY SE, o. z., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 44 766 637 

(ďalej len „ALPIQ ENERGY SE“). 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti ALPIQ ENERGY SE. 

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 

ALPIQ ENERGY SE. 

 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. d) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov. 

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) v záujme zabránenia vzniku diskriminácie 

a krížových dotácií  sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete,  prevádzkovateľ distribučnej 

siete prevádzkovateľ zásobníka podľa uvedeného paragrafu povinní viesť oddelenú evidenciu 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, 

aktívach, pasívach, a určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť 

pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania. 
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Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu nové pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny 

rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

 Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona 

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní 

vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou ALPIQ ENERGY SE schválil v takom znení, 

ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,                   

036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Ivan Zachar 

                                                                                   riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

ALPIQ ENERGY SE, Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, Praha 8 186 00, Česká republika 


