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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: 0018/2016/S-AP                                                                                 Martin 17.06.2016 

Č.sp.: 2872-2016-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor monitoringu 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 znení neskorších predpisov 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 v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu EP GROUP s.r.o., Hlinická 14, 907 01 

Myjava, IČO: 36 362 115 zrušuje rozhodnutie č. 0073/2013/S-AP zo dňa 06.09.2013 

a schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

Spoločnosť EP GROUP s.r.o., Hlinícka 14, 907 01 Myjava, IČO: 36 362 115 bola zapísaná 

dňa 24.5.2006 do obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 

18941/R.  

Spoločnosť má oprávnenie na podnikanie v nasledujúcich činnostiach: 

1. poradenská činnosť v elektrických zariadeniach 

2. projektovanie vyhradených elektrických zariadení 

3. stavebno-inštalačné práce v rozsahu voľnej živnosti 

4. kompletačné a dokončovacie stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti 

5. inštalácia elektrických rozvodov a zriadení na bezpečné napätie 

6. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod ) 

7. reklamné činnosti 

8. zemné a výkopové práce 

9. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení 

10. dodávka elektriny, distribúcia elektriny. 

 
Spoločnosti EP GROUP s.r.o. bolo rozhodnutím ÚRSO vydané povolenie č. 2006 E0236 

na podnikanie v elektroenergetike, rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia 

elektriny, ktoré bolo rozšírené povolením č. 2006 E0236 – 2. zmena zo dňa 20.9.2010 

a povolením č. 2006 E0236 – 3. zmena zo dňa 29.4.2016. 

Z hľadiska spôsobu vedenia evidencie činnosť spoločnosti EP GROUP s.r.o. spadá pod § 2 

ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z. 
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1. Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie 

 

Vzhľadom na svoje zaradenie a veľkosť spoločnosť nemá zriadené samostatné nákladové 

ani hospodárske strediská, v rámci ktorých by náklady a výnosy z činností evidovala 

individuálne. Pre jednotlivé činnosti (distribúcia a dodávka elektrickej energie) 

sú v účtovníctve vytvorené analytické účty výnosov a nákladov, v rámci ktorých sú vytvorené 

zákazky podľa územného členenia prevádzkovaných lokalít v súlade s rozhodnutím ÚRSO. 

Týmito zákazkami v rámci analytických účtov výnosov a nákladov sú: PP Myjava + Senica, 

CTP Gbeľany, CTP Voderady, CTP Devínska Nová Ves a CTP Peugeot Trnava. 

 

 

Rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív z činnosti distribúcia 

 

- Nákladový analytický účet: 518 130 -Ostatné služby distribúcia el.energie;  

- Výnosový analytický účet: 602 200 - Tržby z predaja služieb distribúcia el.energie; 

 

Prvotné náklady sa priraďujú v plnej výške konkrétnej činnosti. 

Druhotné náklady (ako údržba, oprava, nájom a ďalšie služby, príp. mzdy a pod.), ktoré nie je 

možné jednoznačne priradiť k distribúcii, nakoľko sú spojené aj s dodávkou elektriny, budú 

prepočítané a zúčtované na činnosť distribúcie vo výške 52% z podielu nákladov viažucich 

sa na činnosti dodávky aj distribúcie (tieto tvoria 20% z celkových druhotných nákladov 

vykázaných v účtovníctve; sadzba prislúchajúca týmto činnostiam je stanovená pomerom 

výnosov za činnosti distribúcia a dodávka k celkovým výnosov spoločnosti v minulosti). 

Rozvrhnutie druhotných nákladov sa uskutočňuje pomerom výnosov jednotlivých činností 

k celkovým výnosom za obe činnosti spolu. 

 

Rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív z činnosti dodávka 

 

- Nákladový analytický účet: 504 100 - Predaný tovar el.energia; 

- Výnosový analytický účet: 604 100 - Tržby za tovar el.energia; 

 

Prvotné náklady sa priraďujú v plnej výške konkrétnej činnosti. 

Druhotné náklady (ako údržba, oprava, nájom a ďalšie služby), ktoré nie je možné 

jednoznačne priradiť k dodávke, nakoľko sú spojené aj s distribúciou elektriny, budú 

prepočítané a zúčtované na činnosť dodávky vo výške  48% z podielu nákladov viažucich 

sa na činnosti dodávky aj distribúcie (tieto tvoria 20% z celkových druhotných nákladov 

vykázaných v účtovníctve; sadzba prislúchajúca týmto činnostiam je stanovená pomerom 

výnosov za činnosti distribúcia a dodávka k celkovým výnosov spoločnosti v minulosti). 

Rozvrhnutie druhotných nákladov sa uskutočňuje pomerom výnosov jednotlivých činností 

k celkovým výnosom za obe činnosti spolu. 

 

V súvislosti s dodávkou ani s distribúciou spoločnosť nezamestnáva žiadnych zamestnancov, 

preto mzdové náklady rozvrhované nie sú. V prípade zmeny, budú mzdové náklady, 

ako druhotné náklady, rozvrhované podľa vyššie opísaného postupu. 

Spoločnosť neeviduje žiadny dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok súvisiaci s činnosťami 

distribúcie a dodávky elektrickej energie. Tieto činnosti vykonáva zariadeniami, ktoré 

má v prenájme a nevstupujú do majetku a účtovníctva spoločnosti. 
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2. Spôsob vedenia oddelenej evidencie a predkladanie výstupov z evidencie 

 

Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva sa zostavuje za obdobie 

kalendárneho roka. Nakoľko z hľadiska spôsobu vedenia evidencie spoločnosť spadá 

pod § 2 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z. je podľa 

§ 5 ods. 2 tejto vyhlášky povinná predkladať oddelenú účtovnú evidenciu pre distribúciu 

a dodávku elektriny a predkladať výstupy podľa tejto vyhlášky v obmedzenom rozsahu podľa 

prílohy č. 9 (tabuľky č. 2, 3, 4). Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane použijú 

ustanovenia osobitného predpisu o účtovnej osnove a účtovnom rozvrhu (§ 13 a 14 zákona  

č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru monitoringu a analýz (ďalej 

len „úrad“) bol dňa 03.06.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 22154/2016/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti EP GROUP s.r.o., Hlinická 14, 907 01 Myjava,  

IČO: 36 362 115 (ďalej len „EP GROUP s.r.o.“). 

 

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

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

spoločnosti EP GROUP 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  

EP GROUP 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 (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 § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu nové pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny 

rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe 

rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

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.      
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou EP GROUP 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 monitoringu 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 monitoringu a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

EP GROUP s.r.o., Hlinická 14, 907 01 Myjava 


