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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: 0021/2015/S-AP                                                                                 Martin 18.05.2015 

 

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 RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Ţilina, 

IČO: 36 366 544 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov: 

 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

 

I. Informácie o činnosti spoločnosti 

 

Obchodné meno:   RIGHT POWER , a. s.. 

Sídlo:     M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Ţilina 

Právna forma:    akciová spoločnosť 

IČO:     36 366 544 

Činnosť v oblasti energetiky:         Povolenie č. 2006E 0220 01 

           Termín začatia výkonu činnosti: 01.08.2006 

Činnosť v oblasti plynárenstva: Povolenie č. 2006P 0076 01 

     Termín začatia výkonu činnosti: 01.08.2006 

 

 

II. Účtovné princípy 

 

Spoločnosť pouţíva účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupy účtovania pre 

podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Spoločnosť je platiteľom DPH a platiteľom 

spotrebnej dane z elektriny a spotrebnej dane z plynu.  

Spoločnosť vedie aktuálne účtovníctvo. Dodrţiava sa časová a vecná súvislosť nákladov 

a výnosov. Výsledok hospodárenia – zisk alebo strata – je rozdiel medzi celkovými výnosmi 

a celkovými nákladmi bez ohľadu na ich úhradu za dané účtovné obdobie. Účtovným 

obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Ak spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nepozná 
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presnú sumu výnosov alebo nákladov, účtuje o tejto skutočnosti na účtoch rezerv a účtoch 

časového rozlíšenia.  

Pri oceňovaní majetku a záväzkoch sa uplatňuje zásada opatrnosti. O nákladoch respektíve 

o úbytku majetku sa účtuje aţ vtedy, keď je pravdepodobný ich zisk. Výnosy, respektíve 

zvýšenie majetku sa účtuje aţ vtedy, keď je ich realizácia istá. Majetok a záväzky sa oceňujú 

s ohľadom na moţné riziká, aby spoločnosť získala reálny a pravdivý obraz  o finančnej 

a výnosovej situácii.  

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky a pôţičky sa v súlade s poţiadavkami 

na výkazníctvo vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé, podľa zostatkovej doby ich 

platnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky 

a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje ako krátkodobá pohľadávka alebo 

krátkodobý záväzok. 

 

III. Spôsob vedenia oddelenej evidencie  

 

V zmysle Vyhlášky č. 446/2012 Z. z. spoločnosť RIGHT POWER, a. s. vedie oddelenú 

účtovnú evidenciu pre dodávky plynu a  predkladať výstupy podľa tejto vyhlášky. 

Ďalej pre dodávky elektriny vedie spoločnosť oddelenú účtovnú evidenciu ako dodávateľ 

elektriny s výnimkou malého subjektu a bude predkladať výstupy podľa tejto vyhlášky . 

Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane pouţijú ustanovenia osobitného predpisu 

o účtovnej osnove a účtovnom rozvrhu (§ 13 a 14 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov).  

Pretoţe spoločnosť RIGHT POWER, a.s. vlastní povolenie výlučne na dodávku elektriny 

a dodávku plynu, ceny distribúcie fakturuje svojim odberateľom v tých istých cenách, 

v akých ich nakupuje od dodávateľov.  

 

IV. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 

 

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 446/2012 Z.z. 

o spôsobe oddelenej evidencie, spoločnosť RIGHT POWER, a.s. vedie oddelenú účtovnú 

evidenciu za jednotlivé činnosti, na ktoré má  povolenie t.j.: 

 Dodávku elektriny, 

 Dodávku plynu, 

 Iná činnosť podľa predmetu podnikania zapísaná v OR SR. 

Pre prehľadnosť spoločnosť vytvorila nasledovnú organizačnú štruktúru stredísk: 

 1000 – Obchodné oddelenie, 

 1100 – Dodávka elektriny odberateľovi mimo domácnosti – neregulovaný trh, 

 1200 – Dodávka elektriny odberateľovi v domácnosti – regulovaný trh, 

 1700 – Dodávka plynu odberateľovi mimo domácnosti – neregulovaný trh, 

 1800 – Dodávka plynu odberateľovi v domácnosti – regulovaný trh, 

 2000 – Vedenie spoločnosti - Správa, 

 3000 – Back Office, 

 4000 – Finančné oddelenie; 

 5000 – Výroba; 

 6000 – Sluţby. 
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Priradením strediska v účtovníctve k jednotlivým nákladom, výnosom, aktívam a pasívam 

bude splnená podmienka povinne zostaviť za kalendárny rok za kaţdú činnosť samostatný 

prehľad ziskov a strát a samostatný prehľad aktív. Týmto nebudú dotknuté povinnosti 

spoločnosti a účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve a iných súvisiacich predpisov. 

Spoločnosť eviduje všetky prvotné náklady a výnosy súvisiace priamo s regulovanou 

činnosťou : 

Druhotné náklady, ktoré nie je moţné priamo priradiť k dodávkam elektriny alebo plynu 

sa evidujú na strediskách 1000. Tieto sa na konci účtovného obdobia preúčtujú 

do jednotlivých stredísk pomernou časťou vo výške percentuálneho pomeru výnosov daného 

strediska k celkovým výnosom. 

Evidenciu aktív a pasív spoločnosť vedie v zmysle vyhlášky. 

Záväzky a pohľadávky  sa oddeľujú analyticky. Samostatne sa evidujú všetky pohľadávky 

a záväzky týkajúce sa dodávok elektriny a dodávok plynu. 

Prevádzkové aktíva sú účtované na príslušné strediská v zmysle organizačnej štruktúry 

spoločnosti. V prípade, ak nie je moţné priamo priradiť odpis k strediskám týkajúcich 

sa dodávky elektriny  alebo k strediskám týkajúcich sa dodávky plynu, odpisy sú účtované 

na spoločné stredisko 1000. Na konci účtovného obdobia sa preúčtujú rovnako ako ostatné 

druhotné náklady. 

Dlhodobý majetok je odpisovaný v súlade s platnou legislatívou: 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmení neskorších predpisov 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 

 

Odôvodnenie: 

 

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

len „úrad“) bol dňa 23. 04. 2015 doručený a zaevidovaný pod číslom 15370/2015/BA 

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

oddelenej evidencie spoločnosti RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 

Ţilina (ďalej len “RIGHT POWER, 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 RIGHT POWER, 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  

RIGHT POWER, 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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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 
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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 RIGHT POWER, 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:  

RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Ţilina 


