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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: 0044/2014/S-AP                                                                                 Martin 22.04.2014 

 

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 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 tak, 

že regulovanému subjektu PPC Investments, a. s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, 

IČO: 44 044 739 schvaľuje odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

 

1. Informácie o činnosti 

 

Spoločnosť PPC Investments a.s., so sídlom Magnetová 12, 831 04  Bratislava, IČO: 44 044 

739, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4432/B 

(ďalej len „PPC Investments“) je na základe nižšie uvedeného rozhodnutia Úradu  

pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) držiteľom tohto povolenia: 

- povolenie č. 2013E 0577 na predmet podnikania elektroenergetika v rozsahu podnikania  

výroba elektriny, dodávka elektriny na základe rozhodnutia URSO vydaného dňa 30.12.2013. 

 

Z dôvodu podnikania v elektroenergetike, vypracovala spoločnosť PPC Investments, v súlade 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), pravidlá pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie pre  spoločnosť PPC Investments pre 

predmet podnikania, výroba elektriny, dodávka elektriny (ďalej len „Pravidlá“). 

 

Na základe Pravidiel bude spoločnosť PPC Investments viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach a pasívach, 

v súlade so Zákonom o energetike a v súlade s vyhláškou URSO č. 446/2012 Z. z., ktorou  

sa ustanovuje spôsob vedenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia 

evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov  

z evidencie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 446/2012 Z. z.“). 
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2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

PPC Investments bude sledovať oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti,  

na ktoré má povolenie oddelene od ostatných podnikateľských činností v zmysle  

ust. § 16 Zákona o energetike. 

 

V rámci evidencie a účtovania aktív, pasív, nákladov a výnosov bude spoločnosť sledovať 

formou rozdelenia analytických účtov do skupín podľa príslušnosti k skupine  činností: 

 

Skupina Názov Obsah 

001 Výroba elektriny 

Účty nákladov, výnosov, aktív, pasív, týkajúcich  

sa jednoznačne výroby elektriny.  

V praxi hlavne účty výnosov za predaj elektriny. 

002 

Dodávka elektriny 

(nevykonáva sa iná ako 

vyrobená v rámci 01) 

Účty nákupu a predaja, za elektrinu, v prípade,  

že by sa vyskytol predaj elektriny, ktorá nie je 

vyrobená v PPC Investments 

005 Ostatné činnosti 
Účty nákladov, výnosov, aktív, pasív, týkajúce  

sa podnikania v oblastiach mimo oblastí 01-03 vyššie 

006 
Spoločné činnosti pre 

01-05 

Účty nákladov, výnosov, aktív, pasív, týkajúcich 

všetkých kategórií 01-04 vyššie, následne delené 

pomerom z výnosov. 

 

 

2.1 Zásady účtovania v rámci oddelenej evidencie 

 

Pri účtovaní dokladu je nevyhnutné posúdiť doklad prednostne v poradí: 

 

1. možnosť jednoznačného priradenia účtovného prípadu na analytické účty priradené 

k skupinám 001 až 005, ak nie  

2. možnosť jednoznačného rozpočítania dokladu na viacej analytických účtov priradených 

jednoznačne k skupinám 001 až 005 ak nie 

3. zaúčtovať na analytické účty priradené k skupine 005 s následným rozúčtovaním. 

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok aktuálne zaúčtovaný na účtoch účtovnej triedy 01x 

a 02x spoločnosť eviduje v podpornej evidencii podľa činností , t.j. podľa skupín 001 až 006. 

V prípade obstarania nového majetku určeného výlučne na činnosti v skupine 001-005 budú 

vytvorené samostatné analytické účty na evidenciu aktív (účtovná trieda 02X), korekcie aktív 

(účtovná trieda 08X), pasív, nákladov (odpisy, predaj majetku) a výnosov (predaj majetku). 

Majetok využívaný v spoločnosti sa dá rozdeliť na súvisiaci s hlavnou činnosťou spoločnosti 

(činnosti 001-002) a majetok spoločne využívaný pre všetky činnosti (006). Spoločnosť nemá 

majetok využívaný výlučne na činnosti 005.  

 

Spoločnosť má zamestnancov, ktorí sa venujú činnostiam podľa zaradenia v rámci 

organizačného členenia spoločnosti, ktoré je vyjadrené strediskovou evidenciou v účtovníctve, 

pričom osobné náklady sú evidované na analytických účtoch pridelených skupine 006 

a následne rozúčtované.  
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2.2 Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa vykonáva v súlade  s pravidlami 

odpisovania platnými pre podnikateľské subjekty, pričom pre potreby oddelenia evidencie  

sa využíva analytické členenie členením na skupinu 001-006. Pokiaľ je možnosť priradiť 

jednotlivý hmotný alebo nehmotný majetok do skupiny 001 až 005, tak sa toto aktívum  

aj s príslušnou časťou odpisov priradí danej skupine. 

 

3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

 

Pri vedení oddelenej evidencie bude PPC Investments postupovať v súlade vyhláškou URSO 

č. 446/2012 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencii nákladov, výnosov, aktív a pasív 

a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie v znení neskorších predpisov (ďalej  

len „Vyhláška č. 446/2012 Z. z.“), a to pre každú z vykonávaných činností. 

 

Spoločnosť PPC Investments je v súlade s ust. § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 446/2012 Z. z.  

a pri vedení účtovnej evidencie bude postupovať v súlade s Vyhláškou č. 446/2012 Z. z., 

podľa prílohy č. 9. 

 

Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva sa bude zostavovať 

za obdobie kalendárneho roka, bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná 

závierka. 

 

V oddelenej evidencii nákladov a výnosov a evidencií aktív a pasív sa navzájom nebudú 

kompenzovať výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami. 

 

Oddelená evidencia sa bude viesť preukázateľným spôsobom, vo väzbe na účtovníctvo  

PPC Investments a to v nasledovných tabuľkách: 

 

Tabuľka č. 1 – Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu elektriny, 

Tabuľka č. 2 -  Evidencia nákladov a výnosov za dodávku elektriny, 

Tabuľka č. 3 – Prehľad nákladov a výnosov za regulovanú činnosť v elektroenergetike, 

Tabuľka č. 4 – Prehľad aktív a pasív za regulovanú činnosť v elektroenergetike. 

 

Evidencia aktív a pasív využívaných pre viaceré činnosti sa bude viesť zo skutočností, 

o ktorých bude PPC Investments účtovať vo svojom účtovníctve podľa Pravidiel schválených 

URSOm. 

 

Súčasťou oddelenej evidencie bude aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit pre zaradenie 

do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

4. Predkladanie výstupov z oddelenej evidencie 

 

Výstupy z oddelenej evidencie za sledovaný rok sa v plnom rozsahu budú predkladať URSO 

elektronicky a jedenkrát v písomnom vyhotovení s výnimkou evidencie prevádzkových aktív 

po jednotlivých položkách do 30. apríla nasledujúceho roka. Ak k tomuto termínu nebude 

mať spoločnosť PPC Investments schválenú účtovnú závierku a zároveň následne schválená 

účtovná závierka nie je zhodná s predloženými výstupmi z evidencie, predloží PPC 

Investments URSO opravené výstupy z evidencie do 15 dní po schválení účtovnej závierky. 
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 31.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 10136/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti PPC Investments, a. s. 

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

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

PPC Investments, a. s. 

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

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

PPC Investments, a. s. 

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. 

 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 PPC Investments, a. s. 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:  

PPC Investments, a. s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava 


