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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: 0017/2014/S-AP                                                                                 Martin 05.02.2014 

 

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 aţ 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, 

ţe regulovanému subjektu Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO: 36 211 222 schvaľuje od 1. januára 2014 na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

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

zákonov (ďalej len „zákon“) spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (ďalej „VSE“) 

ustanovuje nasledovné pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, pravidlá 

pre odpisovanie, a pravidlá pre zúčtovanie odchýlok pre jednotlivé činnosti. 

VSE je v zmysle zákona ako dodávateľ elektriny povinná viesť oddelenú evidenciu 

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

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

pravidlá na odpisovanie samostatne pre dodávku elektriny odberateľovi elektriny mimo 

domácnosti a pre dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti a za inú činnosť, 

ktorú vykonáva v rámci podnikania. 

Tieto pravidlá sú spracované v zmysle jednotlivých ustanovení Vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z. zo dňa 20. decembra 2012, ktorou sa ustanovuje spôsob 

vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia 

evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a termíny predkladania výstupov z evidencie. 

Pre účely týchto Pravidiel sa rozumie: 

a) činnosťou dodávka elektriny odberateľom elektriny mimo domácnosť a dodávka elektriny 

odberateľom elektriny v domácnosti, resp. iná činnosť. Obsah jednotlivých činností 

je definovaný zákonom a vydaným povolením. 

b) aktivitou identifikovateľné podnikateľské procesy vykonávané VSE. 

c) Slovenskými účtovnými štandardmi účtovné zásady a postupy upravené Zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a nasledovnými opatreniami vydanými Ministerstvom 

financií Slovanskej republiky (“Slovenské účtovné štandardy“, „SAS“). 
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d) Medzinárodnými štandardami pre finančný reporting postupy a zásady stanovené IASB, 

ktoré pouţívajú vybrané slovenské účtovné jednotky („IFRS“). 

 

Spôsob vedenia oddelenej evidencie 

Oddelená evidencia sa vedie preukázateľným spôsobom vo väzbe na účtovníctvo  

VSE a zo skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Pri príprave samostatných účtovných výkazov sa VSE riadi nasledovnými zásadami 

a princípmi pre priradenie a alokáciu nákladov, výnosov, aktív a pasív k jednotlivým 

činnostiam: 

- Príčinná súvislosť poloţiek oddelených účtovných výkazov. Výnosy, náklady, aktíva  

a pasíva sú priradené k aktivitám, ktoré zapríčiňujú ich vznik; 

- Objektívnosť. Alokácia výnosov, nákladov, aktív a záväzkov je zaloţená na objektívnych 

pravidlách tak, aby sa zabránilo neprimeranému zvýhodneniu alebo znevýhodneniu 

ktorejkoľvek činnosti; 

- Konzistencia. Pokiaľ je to moţné, alokácia výnosov, nákladov, aktív a záväzkov  

je konzistentná z roka na rok;  

- Transparentnosť. Všetky metódy pouţité na alokáciu výnosov, nákladov, aktív a záväzkov 

sú transparentné.  

 

VSE v rámci alokačného procesu nekompenzuje výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.  

VSE má interne definovanú štruktúru svojho interného účtovníctva (napr. rôznu štruktúru 

nákladových, ziskových a majetkových stredísk).   

Aktivita môţe byť vykonávaná interne alebo môţe byť zadaná externému dodávateľovi. 

Takéto rozhodnutie nemá vplyv na zásady alokácie nákladov, výnosov, aktív a pasív 

k jednotlivým činnostiam..  

Prvotné priradenie výnosov, nákladov, a dlhodobých aktív VSE na aktivity sa uskutoční 

na základe vnútorného účtovného systému. Príkladom takejto alokácie je priama alokácia 

jedného alebo viacerých nákladových stredísk alebo profit centier aktivity VSE. 

 

Spôsob rozvrhovania aktív a pasív 

 

2.1 Aktíva a pasíva VSE sa vedú v účtovníctve spoločnosti na súvahových účtoch. 

 

2.2 Dlhodobé aktíva spoločnosti sú v informačnom systéme (SAP) vedené na nákladových 

strediskách majetku. Nákladové strediská majetku sú logicky rozčlenené podľa 

organizačnej štruktúry spoločnosti, ktorá kopíruje jednotlivé činnosti. 

 

2.3 Aktíva a pasíva, ktoré slúţia viacerým činnostiam sú rozvrhované na jednotlivé činnosti 

na základe alokačných kľúčov. Tie predstavujú primárny spôsob rozvrhovania aktív 

a pasív medzi jednotlivé činnosti spoločnosti a reprezentujú skutočný pomer, v akom 

jednotlivé činnosti vyuţívajú predmetné aktíva alebo pasíva. 

 

Spôsob rozvrhovania nákladov a výnosov 

3.1 Náklady a výnosy VSE sa vykazujú v zmysle zásad účtovníctva v období, s ktorým 

vecne a časovo súvisia s cieľom zabezpečiť pravdivý a verný obraz o účtovných 

skutočnostiach. Štruktúra nákladov a výnosov zodpovedá potrebám výkazníctva  

VSE a je v súlade s IFRS.  
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3.2 Náklady a výnosy spoločnosti sú zobrazené v informačnom systéme spoločnosti podľa 

nákladových a ziskových stredísk VSE a slúţia ako vstup pre účely vedenia oddelenej 

evidencie v zmysle platných zákonov a predpisov. 

 

3.3 Nákladové strediská spoločnosti sú organizačného alebo majetkového charakteru. 

Nákladové strediská organizačného charakteru zahŕňajú zamestnancov a externé vzťahy 

spoločnosti a kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti. Nákladové strediská 

majetkové sú strediská, na ktorých je evidovaný majetok spoločnosti a náklady spojené 

priamo s uţívaním a vyuţívaním tohto majetku (o.i. odpisy majetku). 

 

3.4 Náklady a výnosy sú evidované v informačnom systéme spoločnosti tak, aby boli 

priamo priraditeľné na jednotlivé činnosti. Náklady a výnosy na nákladových 

strediskách, ktoré poskytujú sluţby pre viaceré činnosti sú na jednotlivé činnosti 

alokované nasledovne:  

 

Rozvrhovanie nákladov správnej réţie: 

- nájom za priestor: podľa plochy kancelárií vyuţívaných pre danú činnosť, 

- IT: podľa pouţívaného vybavenia a systémov, 

- doprava: podľa počtu odjazdených km. 

 

Náklady Sluţieb pre zákazníkov: 

- Kontaktné miesta zákazníka: vyuţíva segment domácnosti a drobných 

podnikateľov; všetky náklady sú priradené týmto segmentom, 

- Call centrum: podľa SLA, kľúčom sú počty hovorov v jednotlivých segmentoch, 

- Manaţment pohľadávok: podľa počtu spracovaných poloţiek a reálnej alokácie 

Bad debt, 

- Back Office: podľa počtu písomných kontaktov pre daný segment. 

 

Náklady korporátnych sluţieb (kontroling, ľudské zdroje, právne sluţby, interný audit, 

...): 

- ak neexistuje moţnosť priamej alokácie, je pouţitý pomer vypočítaný na základe 

časovej snímky aktivít pre jednotlivé činnosti. 

 

Ak nebude moţné náklady spoločné pre viacero činností priradiť k daným činnostiam 

podľa uvedených alokačných kľúčov, budú takéto náklady rozvrhnuté na činnosti 

na ktoré vzťahujú v pomere výnosov daných činností. 

 

3.5 Kaţdá poloţka nákladov sa vedie oddelene z hľadiska druhu, oprávnenosti a miesta 

vzniku, pričom náklady sa členia na oprávnené náklady a na náklady nezahŕňané 

do oprávnených.  

 

Pravidlá pre odpisovanie dlhodobých aktív 

VSE pre odpisovanie dlhodobých aktív uplatňuje spôsob výpočtu daňových a účtovných 

v súlade s platnou legislatívou. Ţivotnosti dlhodobých aktív pouţité pri stanovení odpisov 

sú v súlade s ich ekonomickou vyuţiteľnosťou. 
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 27.01.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 2612/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti Východoslovenská energetika 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  

Východoslovenská energetika 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  

Východoslovenská energetika 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 kríţových 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 kaţdú 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 predloţených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

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

nákladov, výnosov spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. schválil v takom znení, 

ako ho predloţila 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:  

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 


