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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: 0041/2014/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 GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná 

zložka, Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 36 867 641 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 

 

 

Slovenská pobočka spoločnosti GM&T, celým názvom Gazprom Marketing & Trading 

Limited – organizačná zložka (ďalej len „pobočka“) je pobočka typu „webová stránka“, ktorá 

nie je fyzicky prítomná na území Slovenskej republiky. Pobočka nevlastní majetok, 

nezamestnáva zamestnancov ani neuskutočňuje transakcie vo svojom mene, keďže nie je 

samostatným právnym subjektom odlišným od materskej spoločnosti, ktorej sídlo je 

v Spojenom kráľovstve.  

 

Z toho dôvodu obchodnú činnosť spoločnosti GM&T na slovenskom veľkoobchodnom trhu 

s energiou zabezpečuje britská centrála v Londýne. Protistranou vo všetkých transakciách 

spojených s dodávaním elektrickej energie na Slovensku je spoločnosť GM&T (na rozdiel od 

pobočky, ktorá nevstupuje do transakcií z dôvodov uvedených vyššie). Všetky obchodné 

operácie sa preto zaznamenávajú do účtovných kníh britskej centrály.   

 

Spoločnosť GM&T nezabezpečuje dodávky pre koncových odberateľov na Slovensku. 

Spoločnosť GM&T vykonáva len obchodnú činnosť so zameraním na ďalší veľkoobchodný 

predaj energie iným obchodníkom s elektrickou energiou a/alebo krátkodobému trhu 

s elektrickou energiou, ktorý prevádzkuje spoločnosť SEPS a. s., konkrétne informačný 

systém XMtrade/ISOT.   

 

Spoločnosť plnenie ustanovení vedenia účtovnej evidencie zabezpečuje v zmysle vyhlášky 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z.   
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Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 27.03.2014 doručený a zaevidovaný pod číslom 9916/2014/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, 

organizačná zložka.  

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  

GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka. 

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

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

GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka. 

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 GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, 

organizačná zložka 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:  

GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka  

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 


