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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: 0236/2012/S-AP                                                                                 Martin, 15.10.2012 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné,  
IČO: 31 695 426 schvaľuje na dobu neurčitú tieto pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, 
nákladov a výnosov: 
 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
A.    Elektroenergetika 
 
I. INFORMÁCIE O ČINNOSTI  
 
V oblasti elektroenergetiky začal Chemes a.s. Humenné podnikať od roku 1994. 
Platnú licenciu na podnikanie v elektroenergetike má spoločnosť od 07/1999 na základe 
Rozhodnutia MH SR, v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z. a v súlade s vyhláškou MH SR  
č. 367/1998 Z. z. V zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a v súlade so zákonom  
č. 276/2001 Z. z. bolo Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vydané nové povolenie  
na podnikanie v elektroenergetike č. 2005E 0108 platné od 1.1.2006 do 31.12.2019. 
 
Chemes a.s. Humenné je organizačne rozčlenená na : 
Divíziu energetiky, Úsek obchodu  a služieb, Technický úsek, Ekonomický úsek, Finančný 
úsek a Vedenie spoločnosti. 
 
Každá divízia alebo úsek má vytvorené hospodárské strediská podľa činnosti, ktoré 
vykonáva. Pre oblasť elektroenergetiky sú na divízii energetiky vytvorené samostatné 
strediská na : 
Výrobu elektrickej energie          – stredisko 14422 
Transformáciu elektrickej energie – stredisko 14720 (distribúcia a dodávka elektriny) 
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II.  PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE A ÚČTOVANIE AKTÍV A PASÍV,   
NÁKLADOV A VÝNOSOV A PRAVIDLÁ PRE ODPISOVANIE 

 
1. VÝROBA ELEKTRINY 
 
Výkaz strediska 14422 je rozčlenený podľa jednotlivých účtov na : 
Interné výkony za dodávku elektriny strediskám v rámci Chemes a.s. Humenné 
Variabilné externé náklady 
        v tom : systémový poplatok a poplatok za prevádzkovanie systému v zmysle 
Nariadenia vlády č. 317/2007 zo 4. júla 2007 
Variabilné interné náklady 
v tom : elektrina jednicová (vlastná spotreba elektriny na výrobu elektriny vo výške 8 % 
z výroby elektriny vo vnútropodnikovej cene elektriny na úrovni vlastných nákladov výroby), 
para jednicová (spotreba tepla na výrobu elektriny podľa merania na jednotlivých 
turbogenerátoroch vo vnútropodnikovej cene tepla na úrovni vlastných nákladov výroby), 
voda chladiaca (voda na chladenie turbogenerátorov vo vnútropodnikovej cene na úrovni 
vlastných nákladov výroby) 
Osobné náklady (mzdy, zákonné soc. náklady, odvody podľa pracovníkov zaradených  
na stredisko výroby elektriny) 
Fixné externé náklady v tom : rež.materiál, služby, stočné, výkony spojov a iné 
Fixné interné náklady  v tom : údržba, rež.energie a iné 
Odpisy  z vlastného majetku súvisiace z výrobou elektriny 
 
Výnosy  
Výnosmi strediska výroby elektriny sú vnútropodnikové výkony ocenené vo vlastných 
nákladoch, ďalej tržby z obchodných a nevýrobných činností, výkony za poskytovanie 
podporných služieb, tržby z predaja zásob DHaNM a DHM, nájomné z prenajatého DHaNM 
a DHM bude výnosom príslušného hospodárskeho strediska, ktorému starostlivosť o majetok 
podlieha. 
 
Náklady 
Obsahom nákladov strediská výroby elektriny sú skutočne zúčtované náklady prvotné 
(externé) a druhotné (interné) z účtov účtovnej triedy 5 včítane zmien zostatkov časového 
rozlíšenia nákladov účtovaných v súlade s platnými smernicami účtovníctva. Do nákladov  
sa dovádzajú všetky priame aj nepriame náklady súvisiace s ich výrobnou, nevýrobnou alebo 
režijnou činnosťou (spôsob kľúčovania v prílohe č.1).       
 
Aktíva - vlastné aktíva, to je majetok priamo súvisiaci z výrobou elektriny. 
 
Pasíva – základne imanie spoločnosti, záväzky a ostatné pasíva sú sledované len za celý 
podnik spolu, na strediskách sa sledujú len náklady a výnosy týkajúce sa príslušného 
strediská 
 
Odpisovanie dlhodobého majetku 
Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (na ťarchu) sa účtuje 
súvzťažne k účtom účtovej skupiny 07 a 08 (v prospech) o výške odpisov podľa odpisového 
plánu a o výške zostatkovej ceny pri fyzickej likvidácii dlhodobého majetku v dôsledku 
opotrebenia. 
DHM sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo, prostredníctvom účtovných 
odpisov podľa sadzieb stanovených zákonom o dani z príjmov č. 366/1999 Z. z. a jeho noviel. 
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Pri DNM sa účtovné odpisy rovnajú daňovým a odpíšu sa do 5-tich rokov. DNM  
– bezpečnostný projekt zaradený do majetku v r. 2005 ako oprava minulých rokov sa odpisuje 
48 mesiacov. Spoločnosť si zvolila metódu rovnomerného odpisovania pre odpisovanie DNM 
a DHM evidovaného v stave k 1. 9. 1994. U novonadobudnutého DNM a DHM spôsob 
odpisovania sa určí pri zaradení DNM a DHM do používania. DNM a DHM je možné 
odpisovať najviac do výšky jeho vstupnej ceny, resp. zvýšenej vstupnej ceny. Odpisovať  
sa začína od mesiaca zaradenia DM do používania. Pri majetku obstaranom v roku 2005  
a zaradenom do používania sa ročný účtovný odpis počíta od dátumu zaradenia plus  
12 mesiacov. (napr. ak je zaradený v 3/2005, tak ročný účtovný odpis je do 3/2006). 
V informačnom systéme z titulu zmeny metodiky výpočtu ročného účtovného odpisu 
novozaradeného majetku a majetku zaradeného v roku 2004 je ročný účtovný odpis rátaný  
po dobu 12 mesiacov od dátumu zaradenia. (t. j. nie do konca roka do 31. 12. 2005). 

DHM – výpočtová technika s obstarávacou cenou nižšou ako 996 EUR a dobou použiteľností 
dlhšou ako 1 rok obstaraného  od roku 2008 sa účtovne odpisuje 2 roky. 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v CHEMES, a.s.  Humenné je odpisovaný podľa 
týchto zásad: 
♦ DHM a DNM sa účtovne odpisuje s ohľadom na využiteľnosť. Táto zásada platí  
i na divízii energetiky (výnimkou je len str. 14421-Výroba tepla, v ktorom je využiteľnosť 
100 %-ná, potom platí, že účtovné odpisy sa rovnajú daňovým); priemerná využiteľnosť bola 
stanovená a prehodnotená komisiou (k účtovnej závierke roku 1997) a je k tomuto 
prehodnocovaniu vyhotovená zostava DM s priradeným percentom využiteľnosti; všetky 
budovy sú účtovne odpisované 50 rokov, tento princíp bude zachovaný aj v nasledujúcich 
rokoch. 
♦ Z posudzovania využiteľnosti boli vyňaté časti DHM na strediskách 14452-Výroba 
tlakového vzduchu a 14453-Výroba chladu, z dôvodu 100 % využiteľnosti pri výrobe tepla  
a počítače na všetkých strediskách. 
♦ Od roku 2011 platí v našej spoločnosti pre odpisovanie novo zaradeného DHM zásada 
rovnosti účtovných a daňových odpisov. 
♦ Účtovné odpisovanie DNM a DHM spoločnosť uplatňuje konzistentne s r. 2008 takto: 
 
 
  

Priemerné životnosti  
sú nasledovné 

životnosť 
v rokoch 

ročná odpisová sadzba         
v % 

Budovy a stavby pri priemernej 
využiteľnosti 67% 

50  2,00 

Energetické a hnacie stroje    40 2,50 
Pracovné stroje a zariadenia    11 9,09 
Prístroje a osobitné technické          
zariadenia 

11 9,09 

Dopravné prostriedky   11 9,09 
Inventár                                           11  9,09 
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2. DISTRIBÚCIA A DODÁVKA ELEKTRINY  
 
Výkaz strediska je rozčlenený podľa jednotlivých účtov na : 
Externé výkony za dodávku elektriny odberateľom a interné výkony za dodávku elektriny  
pre vnútropodnikové strediská z elektriny odobratej z nadradenej sústavy 
Variabilné externé náklady 
       v tom : odber elektriny z nadradenej sústavy 
Variabilné interné náklady 
v tom : odber elektriny zo strediska 14422 
Osobné náklady (mzdy, zákonné soc. náklady, odvody podľa pracovníkov zaradených na 
stredisko transformácie elektriny) 
Fixné externé náklady v tom : nájomné, služby, stočné, výkony spojov a iné 
Fixné interné náklady  v tom : údržba, rež.energie a iné 
Odpisy  z vlastného majetku súvisiace z distribúciou elektriny 
Finančné náklady   v tom : úroky  

Výnosy - výnosmi strediska transformácie elektriny sú tržby za predaj elektriny, interné 
výnosy za dodávku elektriny, tržby z predaja zásob DHaNM a DHM, nájomné z prenajatého 
DHaNM a DHM bude výnosom príslušného hospodárskeho strediska, ktorému starostlivosť 
o majetok podlieha. 

Výnosy za distribúciu elektriny sú vo výške násobku distribučného poplatku schváleného 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a množstvom predanej elektriny. 

Výnosy za dodávku elektriny sú vo výške rozdielu celkových výnosov strediska 14720 
a výnosov za distribúciu elektriny. 

Náklady - obsahom nákladov strediska transformácie elektriny sú skutočne zúčtované 
náklady prvotné (externé) a druhotné (interné) z účtov účtovnej triedy 5 včítane zmien 
zostatkov časového rozlíšenia nákladov účtovaných v súlade s platnými smernicami 
účtovníctva. Do nákladov sa dovádzajú všetky priame aj nepriame náklady súvisiace  
s ich výrobnou, nevýrobnou alebo režijnou činnosťou (spôsob kľúčovania v prílohe č.1). 

Variabilné externé náklady na distribúciu elektriny sú náklady fakturované nadradenou 
sústavou za odber elektriny bez ceny silovej elektriny, ku ktorým je pripočítaný nákup 
elektriny na straty pri distribúcii. 

Variabilné externé náklady na dodávku elektriny sú celkové náklady na nákup elektriny 
očistené o náklady na distribúciu elektriny. 

Fixné náklady externé a fixné náklady interné strediska 14720 sú len náklady na distribúciu 
elektriny.             
Aktíva - vlastné aktíva, to je majetok priamo súvisiaci z distribúciou elektriny. 
Pasíva – základne imanie spoločnosti, záväzky a ostatné pasíva sú sledované len za celý 
podnik spolu, na strediskách sa sledujú len náklady a výnosy týkajúce sa príslušného 
strediská 
Odpisovanie dlhodobého majetku 
Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (na ťarchu) sa účtuje 
súvzťažne k účtom účtovej skupiny 07 a 08 (v prospech) o výške odpisov podľa odpisového 
plánu a o výške zostatkovej ceny pri fyzickej likvidácii dlhodobého majetku v dôsledku 
opotrebenia. 
DHM sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo, prostredníctvom účtovných 
odpisov podľa sadzieb stanovených zákonom o dani z príjmov č. 366/1999 Z. z. a jeho noviel. 
Pri DNM sa účtovné odpisy rovnajú daňovým a odpíšu sa do 5-tich rokov.  
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DNM – bezpečnostný projekt zaradený do majetku v r. 2005 ako oprava minulých rokov  
sa odpisuje 48 mesiacov. Spoločnosť si zvolila metódu rovnomerného odpisovania  
pre odpisovanie DNM a DHM evidovaného v stave k 1. 9. 1994. U novonadobudnutého 
DNM a DHM spôsob odpisovania sa určí pri zaradení DNM a DHM do používania.  
DNM a DHM je možné odpisovať najviac do výšky jeho vstupnej ceny, resp. zvýšenej 
vstupnej ceny. Odpisovať sa začína od mesiaca zaradenia DM do používania. Pri majetku 
obstaranom v roku 2005 a zaradenom do používania sa ročný účtovný odpis počíta od dátumu 
zaradenia plus 12 mesiacov. (napr. ak je zaradený v 3/2005, tak ročný účtovný odpis  
je do 3/2006). 

V informačnom systéme z titulu zmeny metodiky výpočtu ročného účtovného odpisu 
novozaradeného majetku a majetku zaradeného v roku 2004 je ročný účtovný odpis rátaný  
po dobu 12 mesiacov od dátumu zaradenia. (t. j. nie do konca roka do 31. 12. 2005). 

DHM – výpočtová technika s obstarávacou cenou nižšou ako 996 EUR a dobou použiteľností 
dlhšou ako 1 rok obstaraného  od roku 2008 sa účtovne odpisuje 2 roky. 

 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v CHEMES, a.s.  Humenné je odpisovaný podľa 
týchto zásad: 
♦ DHM a DNM sa účtovne odpisuje s ohľadom na využiteľnosť. Táto zásada platí  
i na divízii energetiky (výnimkou je len str. 14421-Výroba tepla, v ktorom je využiteľnosť 
100 %-ná, potom platí, že účtovné odpisy sa rovnajú daňovým); priemerná využiteľnosť bola 
stanovená a prehodnotená komisiou (k účtovnej závierke roku 1997) a je k tomuto 
prehodnocovaniu vyhotovená zostava DM s priradeným percentom využiteľnosti; všetky 
budovy sú účtovne odpisované 50 rokov, tento princíp bude zachovaný aj v nasledujúcich 
rokoch. 
♦ Z posudzovania využiteľnosti boli vyňaté časti DHM na strediskách 14452-Výroba 
tlakového vzduchu a 14453-Výroba chladu, z dôvodu 100 % využiteľnosti pri výrobe tepla  
a počítače na všetkých strediskách. 
♦ Od roku 2011 platí v našej spoločnosti pre odpisovanie novo zaradeného DHM zásada 
rovnosti účtovných a daňových odpisov. 
♦ Účtovné odpisovanie DNM a DHM spoločnosť uplatňuje konzistentne s r. 2008 takto: 
 
  

Priemerné životnosti  
sú nasledovné 

životnosť 
v rokoch 

ročná odpisová sadzba         
v % 

Budovy a stavby pri priemernej 
využiteľnosti 67% 

50  2,00 

Energetické a hnacie stroje    40 2,50 
Pracovné stroje a zariadenia    11 9,09 
Prístroje a osobitné technické          
zariadenia 

11 9,09 

Dopravné prostriedky   11 9,09 
Inventár                                           11  9,09 
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Príloha č.1 

DIVIZIONÁLNE ČLENENIE CHEMES, a.s. Humenné 

Stanovenie kľúčov k dovádzaniu nákladov na jednotlivé divízie: 

Administratívne činnosti 

a) Náklady stredísk administratívnych činností mimo nákladov spojených so službami  
pre externých odberateľov sú dovádzané na Úsek obchodu a služieb, Technický úsek 
a Divíziu energetiky ako podiel nákladov správnej réžie. Kľúčom pre dovedenie nákladov 
na jednotlivé strediská sú tržby. 

b) Náklady strediska životného prostredia mimo nákladov spojených so službami  
pre externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE podľa tržieb jednotlivých 
stredísk. 

c) Náklady strediska sociálnych nákladov administratívnych činností (str. 34000)  
sú dovádzané do jednotlivých stredísk podľa počtu zamestnancov. 

Úsek obchodu a služieb a Technický úsek 

a) Náklady strediska vedenia Úseku obchodu a služieb sú dovádzané do jednotlivých stredísk 
ÚOaS podľa počtu zamestnancov.  

b) Náklady stredísk požiarnej ochrany, ochrany spoločnosti, civilnej ochrany mimo nákladov 
spojených so službami pre externých odberateľov sú dovádzané na jednotlivé strediská 
ÚOaS, TÚ a DE podľa príslušného percenta. 

c) Náklady stredísk technických služieb a údržby kanalizačnej siete mimo nákladov 
spojených so službami pre externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE podľa 
príslušneho percenta.  

d) Náklady spojovej služby a telefónnej ústredne mimo nákladov spojených so službami pre 
externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE podľa počtu liniek jednotlivých 
stredísk. 

e) Náklady stredísk služieb osobnej dopravy sú dovedené na základe počtu prejdených 
kilometrov a sadzby na 1 kilometer do príslušného strediska. 

f) Náklady na starej administratívnej budovy (SAB) sú dovedené do jednotlivých stredísk 
administratívnych činností, ÚOaS, TÚ a DE podľa m2 obsadenej plochy SAB. 

g) Náklady strediska sociálnych nákladov ÚOaS sú dovádzané do jednotlivých stredísk 
ÚOaS podľa počtu zamestnancov. 

Divízia energetiky 

a) Náklady stredísk vedenia DE sú dovádzané do jednotlivých stredísk DE podľa príslušneho 
percenta objemu mzdových prostriedkov na jednotlivých strediskách. 

b) Náklady stredísk údržby sú dovádzané do jednotlivých stredísk podľa príslušného výkonu, 
pričom je osobitne rozúčtovaný priamy adresný náklad na náhradné diely, externú údržbu 
podľa konkrétnej vecnej a finančnej výšky, jednicové mzdy a alikvotný podiel nákladov 
sociálneho zabezpečenia a ostatné režijné náklady. 

c) Výkony za energie pre DS sú dovádzané vo vlastných nákladoch výroby podľa skutočne 
odobratého množstva. 
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Finančné náklady a výnosy 
 
Finančné náklady a výnosy sú dovádzané na jednotlivé strediská v rámci spoločnosti podľa 
výšky viazaných obežných prostriedkov.   
 
 
 
B.     Plynárenstvo 
 
I.  INFORMÁCIE O ČINNOSTI  
 
V oblasti plynárenstva má CHEMES, a.s. Humenné platné povolenie na podnikanie  
od 1.3.2011 na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.2011P 0156  
pre distribúciu a dodávku plynu. 
 
Chemes a.s. Humenné je organizačne rozčlenená na : 
Divíziu energetiky, Úsek obchodu  a služieb, Technický úsek, Ekonomický úsek, Finančný 
úsek  a Vedenie spoločnosti. 
 
Každá divízia alebo úsek má vytvorené hospodárske strediská podľa činnosti, ktoré 
vykonáva. Pre oblasť plynárenstva sme v roku 2011 na divízii energetiky vytvorili samostatné 
stredisko na distribúciu a dodávku plynu. 
 
Distribúcia plynu          – stredisko 14432 
 
II.  PRAVIDLÁ PRE ROZVRHOVANIE A ÚČTOVANIE AKTÍV A PASÍV, NÁKLADOV 

A VÝNOSOV A PRAVIDLÁ PRE ODPISOVANIE 
 

DISTRIBÚCIA A DODÁVKA PLYNU  
 
Výkaz strediska je rozčlenený podľa jednotlivých účtov na : 
Externé výkony za dodávku plynu odberateľom a interné výkony za dodávku plynu pre 
vnútropodnikové stredisko výroby tepla 
Variabilné externé náklady 
        v tom : odber plynu z nadradenej distribučnej sústavy SPP od aktuálneho 
dodávateľa 
Variabilné interné náklady 
v tom : náklady na vlastnú spotrebu a straty pri distribúcii plynu 
Osobné náklady (mzdy, zákonné soc. náklady, odvody) 
Fixné externé náklady v tom : nájomné, služby a iné 
Fixné interné náklady  v tom : údržba, režijné náklady  a iné 
Odpisy  z vlastného majetku súvisiace z distribúciou plynu 
Finančné náklady   v tom : úroky  

Výnosy - výnosmi strediska distribúcie a dodávky plynu sú tržby za predaj plynu a interné 
výnosy za dodávku plynu. 

Výnosy za distribúciu plynu sú vo výške násobku distribučného poplatku schváleného 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a množstvom distribuovaného plynu. 

Výnosy za dodávku plynu sú vo výške rozdielu celkových výnosov strediska 14432 
a výnosov za distribúciu plynu. 
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Náklady - obsahom nákladov strediska distribúcie a dodávky plynu sú skutočne zúčtované 
náklady prvotné (externé) a druhotné (interné) z účtov účtovnej triedy 5 včítane zmien 
zostatkov časového rozlíšenia nákladov účtovaných v súlade s platnými smernicami 
účtovníctva. Do nákladov sa dovádzajú všetky priame aj nepriame náklady súvisiace s ich 
výrobnou, nevýrobnou alebo režijnou činnosťou (spôsob kľúčovania v prílohe č.1). 

Variabilné externé náklady na distribúciu plynu sú náklady fakturované nadradenou sústavou 
za odber plynu bez ceny za komoditu. 

Variabilné externé náklady na dodávku plynu sú celkové náklady na nákup plynu očistené 
o náklady na distribúciu plynu. 

Fixné náklady externé a fixné náklady interné strediska 14432 sú len náklady na distribúciu 
plynu.        

      
Aktíva - vlastné aktíva, to je majetok priamo súvisiaci z distribúciou plynu. 
Pasíva – základne imanie spoločnosti, záväzky a ostatné pasíva sú sledované len za celý 
podnik spolu, na strediskách sa sledujú len náklady a výnosy týkajúce sa príslušného 
strediská 
 
Odpisovanie dlhodobého majetku 
Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (na ťarchu) sa účtuje 
súvzťažne k účtom účtovej skupiny 07 a 08 (v prospech) o výške odpisov podľa odpisového 
plánu a o výške zostatkovej ceny pri fyzickej likvidácii dlhodobého majetku v dôsledku 
opotrebenia. 
DHM sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo, prostredníctvom účtovných 
odpisov podľa sadzieb stanovených zákonom o dani z príjmov č. 366/1999 Z. z. a jeho noviel. 
Pri DNM sa účtovné odpisy rovnajú daňovým a odpíšu sa do 5-tich rokov. DNM  
– bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov zaradený do majetku v r. 2005 ako 
oprava minulých rokov sa odpisoval 48 mesiacov, t.č. už je odpísaný účtovne aj daňovo. 
Spoločnosť si zvolila metódu rovnomerného odpisovania pre odpisovanie DNM a DHM 
evidovaného v stave k 1. 9. 1994. U novonadobudnutého DNM a DHM spôsob odpisovania 
sa určí pri zaradení DNM a DHM do používania. DNM a DHM je možné odpisovať najviac 
do výšky jeho vstupnej ceny, resp. zvýšenej vstupnej ceny. Odpisovať sa začína od mesiaca 
zaradenia DM do používania. Pri majetku obstaranom v roku 2005 a zaradenom  
do používania sa ročný účtovný odpis počíta od dátumu zaradenia plus 12 mesiacov.  
(napr. ak je zaradený v 3/2005, tak ročný účtovný odpis je do 3/2006). 

V informačnom systéme z titulu zmeny metodiky výpočtu ročného účtovného odpisu novo 
zaradeného majetku a majetku zaradeného v roku 2004 je ročný účtovný odpis rátaný po 
dobu 12 mesiacov od dátumu zaradenia. (t. j. nie do konca roka do 31. 12. 2005). 

DHM – výpočtová technika s obstarávacou cenou nižšou ako 996 EUR dobou použiteľností 
dlhšou ako 1 rok obstaraného  od roku 2008 sa účtovne odpisuje 2 roky. 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v CHEMES, a.s.  Humenné je odpisovaný podľa 
týchto zásad: 
♦ DHM a DNM sa účtovne odpisuje s ohľadom na využiteľnosť. Táto zásada platí  
i na divízii energetiky (výnimkou je len str. 14421-Výroba tepla, v ktorom je využiteľnosť 
100 %-ná, potom platí, že účtovné odpisy sa rovnajú daňovým); priemerná využiteľnosť bola 
stanovená a prehodnotená komisiou (k účtovnej závierke roku 1997) a je k tomuto 
prehodnocovaniu vyhotovená zostava DM s priradeným percentom využiteľnosti; všetky 
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budovy sú účtovne odpisované 50 rokov, tento princíp bude zachovaný aj v nasledujúcich 
rokoch. 
♦ Z posudzovania využiteľnosti boli vyňaté časti DHM na strediskách 14452-Výroba 
tlakového vzduchu a 14453-Výroba chladu, z dôvodu 100 % využiteľnosti pri výrobe tepla  
a počítače na všetkých strediskách. 
♦ Od roku 2011 platí v našej spoločnosti pre odpisovanie novo zaradeného DHM zásada 
rovnosti účtovných a daňových odpisov. 
♦ Účtovné odpisovanie DNM a DHM spoločnosť uplatňuje konzistentne s r. 2008 takto: 
 
  

Priemerné životnosti  
sú nasledovné 

životnosť 
v rokoch 

ročná odpisová sadzba         
v % 

Budovy a stavby pri priemernej 
využiteľnosti 67% 

50  2,00 

Energetické a hnacie stroje    40 2,50 
Pracovné stroje a zariadenia    11 9,09 
Prístroje a osobitné technické          
zariadenia 

11 9,09 

Dopravné prostriedky   11 9,09 
Inventár                                           11  9,09 

 
 
Príloha č.1 

DIVIZIONÁLNE ČLENENIE CHEMES, a.s. Humenné 

Stanovenie kľúčov k dovádzaniu nákladov na jednotlivé divízie: 

Administratívne činnosti 

a) Náklady stredísk administratívnych činností mimo nákladov spojených so službami  
pre externých odberateľov sú dovádzané na Úsek obchodu a služieb, Technický úsek 
a Divíziu energetiky ako podiel nákladov správnej réžie. Kľúčom pre dovedenie 
nákladov na jednotlivé strediská sú tržby. 

b) Náklady strediska životného prostredia mimo nákladov spojených so službami  
pre externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE podľa tržieb jednotlivých 
stredísk. 

c) Náklady strediska sociálnych nákladov (str. 34000) sú dovádzané do jednotlivých 
stredísk podľa počtu zamestnancov. 

Úsek obchodu a služieb a Technický úsek 

a) Náklady strediska vedenia Úseku obchodu a služieb sú dovádzané do jednotlivých 
stredísk ÚOaS podľa počtu zamestnancov.  

b) Náklady stredísk požiarnej ochrany, ochrany spoločnosti, civilnej ochrany mimo 
nákladov spojených so službami pre externých odberateľov sú dovádzané na jednotlivé 
strediská ÚOaS, TÚ a DE podľa príslušného percenta. 

c) Náklady stredísk technických služieb a údržby kanalizačnej siete mimo nákladov 
spojených so službami pre externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE 
podľa príslušného percenta.  
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d) Náklady spojovej služby a telefónnej ústredne mimo nákladov spojených so službami  
pre externých odberateľov sú dovádzané na ÚOaS, TÚ a DE podľa počtu liniek 
jednotlivých stredísk. 

e) Náklady stredísk služieb osobnej dopravy sú dovedené na základe počtu prejdených 
kilometrov a sadzby na 1 kilometer do príslušného strediska. 

f) Náklady na starej administratívnej budovy (SAB) sú dovedené do jednotlivých stredísk 
administratívnych činností, ÚOaS, TÚ a DE podľa m2 obsadenej plochy SAB. 

Divízia energetiky 

a) Náklady stredísk vedenia DE sú dovádzané do jednotlivých stredísk DE podľa 
príslušného percenta objemu mzdových prostriedkov na jednotlivých strediskách. 

b) Náklady stredísk údržby sú dovádzané do jednotlivých stredísk podľa príslušného 
výkonu, pričom je osobitne rozúčtovaný priamy adresný náklad na náhradné diely, 
externú údržbu podľa konkrétnej vecnej a finančnej výšky, mzdy a alikvotný podiel 
nákladov sociálneho zabezpečenia a ostatné režijné náklady. 

c) Výkony za energie sú dovádzané vo vlastných nákladoch výroby podľa skutočne 
odobratého množstva. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 04.09.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 25462/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti CHEMES, 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 
CHEMES, 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 
CHEMES, 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 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.            

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou CHEMES, a.s. schválil v takom znení,  
ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       
pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických 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 strategických analýz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné 


