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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: 0200/2012/S-AP                                                                                 Martin, 27.09.2012 
 

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 ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, 
IČO: 36 797 332 schvaľuje na dobu neurčitú tieto pravidlá pre rozvrhovanie  aktív a pasív, 
nákladov a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. je dodávateľom elektriny a plynu. 
 
Nákup elektriny sa eviduje na účtoch triedy 5. Analyticky je oddelený nákup od domácich 
dodávateľov a zahraničných dodávateľov. Samostatné analytické účty sú zriadené  
pre veľkoobchod a maloobchod. 
 
Distribúcia elektriny je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a sleduje  
sa na samostatnom nákladovom účte. 
 
504000 Predaný tovar – elektrina – veľkoobchod – tuzemsko 
504010 Predaný tovar – elektrina – veľkoobchod – zahraničie 
504100 Predaný tovar – elektrina – maloobchod 
 
518510 Ostatné služby – Distribúcia elektriny 
 
Nákup plynu sa eviduje na účtoch triedy 1. Samostatné analytické účty sú zriadené  
pre veľkoobchod a maloobchod. Pri predaji sa účtová trieda 1 zúčtováva s účtovou triedou 5. 
 
Distribúcia plynu je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a sleduje sa na samostatnom 
nákladovom účte. 
 
132000 Plyn na sklade VO 
132100 Plyn na sklade náklady súvisiace s obstaraním VO 
132200 Plyn na sklade MO 
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132300 Plyn na sklade náklady súvisiace s obstaraním MO 
 
504020 Predaný tovar – plyn – veľkoobchod – tuzemsko 
504030 Predaný tovar – plyn – veľkoobchod – zahraničie 
504200 Predaný tovar – plyn – maloobchod 
 
518520 Ostatné služby – Distribúcia plynu 
 
Predaj elektriny sa eviduje na účtoch triedy 6. Analyticky je oddelený predaj domácim 
odberateľom a zahraničným odberateľom a domácnostiam. Samostatný analytický účet  
je tiež zriadený pre veľkoobchod a maloobchod a domácnosti. 
 
Distribúcia zabezpečovaná dodávateľským spôsobom je prefakturovaná prostredníctvom 
samostatného výnosového účtu. 
 
604000 Tržby za elektrinu  – veľkoobchod – tuzemsko 
604010 Tržby za elektrinu  – veľkoobchod - zahraničie 
604100 Tržby za elektrinu – maloobchod 
604101 Tržby za elektrinu - domácnosti 
 
602000  Tržby z predaja služieb – Distribúcia elektriny 
 
Predaj plynu sa eviduje na účtoch triedy 6. Analyticky je oddelený predaj domácim 
odberateľom a zahraničným odberateľom a domácnostiam. Samostatný analytický účet  
je tiež zriadený pre veľkoobchod a maloobchod. 
 
Distribúcia zabezpečovaná dodávateľským spôsobom je prefakturovaná prostredníctvom 
samostatného výnosového účtu. 
 
604020 Tržby za plyn  – veľkoobchod – tuzemsko 
604030 Tržby za plyn  – veľkoobchod - zahraničie 
604200 Tržby za plyn – maloobchod 
604201 Tržby za plyn - domácnosti 
 
602200  Tržby z predaja služieb – Distribúcia plynu 
 
Druhotné náklady a výnosy spoločné pre viacero činností sa rozvrhujú v pomere výnosov  
z týchto činností. 
 
Aktíva spoločnosti sú vedené v účtovníctve v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi 
predpismi.  
 
Spoločnosť dodáva elektrinu a plyn. Evidencia aktív sa rozvrhuje pomerom na základe toho 
k akej činnosti sa vzťahujú.  
 
Spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne. Všetky odpisy prevádzkových aktív  
sa vzťahujú k dodávke elektriny a plynu. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 04.09.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 25464/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. 

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  
ČEZ Slovensko, s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť  
ČEZ Slovensko, s.r.o. 

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 ČEZ Slovensko, s.r.o. 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 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:  
ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 


