VÝOS
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 10. júna 2009
č. 4/2009,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla
2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa
dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007,
ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia
výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení výnosu z
1. októbra 2008 č. 7/2008
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra
oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh
ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008
č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. f) sa za slová „v zmluve o distribúcii plynu“ vkladajú slová „alebo
v zmluve o uskladňovaní plynu“ a za slová „distribučnej siete“ sa vkladajú slová „alebo
v platnom cenníku pre užívateľov zásobníka,“.
2. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu plynu a prevádzkové straty plynu
v sieti maximálne vo výške 2 % z objemu plynu vstupujúceho do distribučnej siete
a náklady na obstaranie plynu pre potreby vyvažovania distribučnej siete,“.
3. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) iné náklady, ak sú preukázateľne a nevyhnutne potrebné na vykonávanie regulovanej
činnosti.“.
4. V § 2 ods. 2 písm. ac) sa slová „premlčané dlhy“ nahrádzajú slovami „premlčané
záväzky“.

1

5. V § 2 ods. 2 písm. aj) sa slová „subjektom alebo iným ako regulovaným subjektom“
nahrádzajú slovami „subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom,
ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) § 2 písm. a) bod 15. zákona č. 656/2004 Z. z.“.
6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
7. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
8. V § 4 ods. 3 písmená h) a i) znejú:
„h) údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
a ceny za poskytovanie podporných služieb, najmä predpokladaný objem distribuovaného
plynu v jednotlivých druhoch taríf v objemových jednotkách, počet odberných miest,
výška predpokladaných hodnôt denných maxím v objemových jednotkách
distribuovaného plynu, prípadne iné potrebné údaje podľa požiadaviek úradu,
i) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 6 až 10; pre regulovaný subjekt, ktorého počet
odberných miest z distribučnej siete nepresahuje 100 000, vyplnené tabuľky v prílohách
č. 8, 11 až 15, plán opráv na rok t, súpis majetku, ktorý sa používa na vykonávanie
regulovanej činnosti s uvedením názvu majetku, dátumu zaradenia do užívania, odpisovej
skupiny, nadobúdacej ceny, výšky oprávok k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k
31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t a ročnej výšky odpisov v
roku t jednotlivých druhov majetku, výšku odpisov v roku t celkom a aj iné skutočnosti
ovplyvňujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu,“.
9. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
10. V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
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11. V § 4 ods. 5 písm. e) sa slová „návrh tarify“ nahrádzajú slovami „návrh ceny“.
12. V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
13. V § 4 ods. 6 písm. e) sa slová „návrh tarify“ nahrádzajú slovami „návrh ceny“.
14. V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z
konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
15. § 4 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) S návrhom ceny za uskladňovanie plynu sa okrem podkladov ustanovených
osobitným predpisom25) predkladajú aj tieto ostatné podklady:
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b) účtovná závierka26) za rok t-2,
c) výročná správa a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného
predpisu,27) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky
audítorom,
d) návrh cien za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa § 21b ods. 3, vrátane
spôsobu indexácie cien v zmluvách o uskladňovaní plynu uzatváraných na obdobie
dlhšie ako jeden rok a vrátane podmienok ich uplatňovania,
e) analýza podľa § 21b ods. 2 vrátane údajov potrebných na jej preverenie,
f) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z
uznesenia z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo
rozhodnutie jediného akcionára,
g) prehľad o všetkých užívateľoch zásobníka s ich príslušným využitím zásobníka podľa
uzatvorených zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu v roku t-1,
h) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 25 a 26.
(8) S iným návrhom v cenovom konaní, ktorým je návrh na zmenu cenového
rozhodnutia, odvolanie proti cenovému rozhodnutiu a doplnenie návrhu z podnetu
obchodnej spoločnosti, ak majú tieto návrhy vplyv na zmenu ceny, sa predkladá doklad
preukazujúci schválenie iného návrhu valným zhromaždením podpísaný oprávnenou
osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z konania
valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie jediného
akcionára.
(9) Návrh ceny, uvedený v § 4 ods. 3, sa predkladá regulovaným subjektom, ktorý
postupuje pri návrhu ceny podľa § 12, v dvoch vyhotoveniach.
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(10) Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky
zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta.“.
16. V § 9 ods. 2 sa v druhej vete slovo „zohľadňujú“ nahrádza slovami „zohľadňuje
množstvo distribuovaného plynu a“. V poslednej vete sa slová „pri krátkodobých
zmluvách týkajúcich sa distribúcie plynu“ nahrádzajú slovami „aj pri krátkodobých
zmluvách o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu“.
17. V § 10 ods. 1 definícia veličiny Yt znie:
„Yt je hodnota rozdielu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v distribučnej
sieti v eurách na objemovú jednotku v roku t a ceny plynu na krytie strát a vlastnej
spotreby plynu v distribučnej sieti v eurách na objemovú jednotku v roku t-1 a hodnota
nákladov regulovaného subjektu na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu30a)
v eurách na objemovú jednotku a hodnota ročného odpisu zaradeného nového
dlhodobého hmotného majetku v roku t-1 nevyhnutne potrebného na zabezpečenie
prevádzkyschopnosti siete v eurách na objemovú jednotku, najviac však do výšky 2,5%
jeho obstarávacej hodnoty. Všetky hodnoty sa zdôvodňujú analýzami v predloženom
cenovom návrhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) § 14 ods. 12 a 14 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18. V § 10 ods. 3 definícia veličiny Z znie:
„Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá odzrkadľuje zmenu
ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých
sa vychádzalo pri určení priemernej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu
plynu na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na
zmenu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.“.
19. V § 12 ods. 4 sa slová „1,00 slovenských korún na objemovú jednotku“ nahrádzajú
slovami „0,03319 eura na objemovú jednotku“.
20. V § 12 ods. 5 sa vzorec „ PZ t max = 0 ,1031 + 0 ,3089 × (1 − F t ) “ nahrádza vzorcom:
„ PZ t max = 0,00342 + 0,01025 × (1 − F t ) “.
21. V § 12 ods. 7 sa vypúšťajú slová „určenú podľa odseku 4“.
22. V § 12 ods. 9 sa slová „BRIBOR (predaj)“ nahrádzajú slovom „EURIBOR“.
23. V § 12 odsek 11 znie:
„(11) Na účely výpočtu korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu na rok t sa pri
výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2
použijú hodnoty vo vzorcoch na výpočet primeraného zisku a maximálnych
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jednotkových oprávnených nákladov, na základe ktorých sa počítala priemerná cena za
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.“.
24. § 12 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za
rok t-2 sa použije hodnota korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu a hodnota
rozdielu výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
za rok t-2 a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za
rok t-2, ktorá bola použitá pri výpočte priemernej ceny za prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu na rok t-2.
(13) Pre regulovaný subjekt, ktorý nemal schválenú cenu za prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu na celé obdobie roku t-2, sa na účely výpočtu cien v roku t hodnota
a) rozdielu výšky skutočných nákladov a plánovaných nákladov na prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná nule,
b) korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná nule.“.
25. V § 18 ods. 1 definícia veličiny Ydt znie:
„Ydt je hodnota rozdielu nákupnej ceny plynu v eurách na objemovú jednotku v roku t a
nákupnej ceny plynu v eurách na objemovú jednotku v roku t -1. Hodnota rozdielu sa
zdôvodňuje analýzami v predloženom cenovom návrhu.“.
26. V § 18 ods. 3 definícia veličiny Z znie:
„Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá odzrkadľuje zmenu
ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých
sa vychádzalo pri určení priemernej ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok t.
Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu cien za
dodávku plynu domácnostiam.“.
27. V § 20 ods. 2 posledná veta znie:
„Maximálna cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre
jednotlivé skupiny výrobcov tepla na rok t sa navrhuje ako viaczložková tak, aby vážený
priemer maximálnych cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
neprekročil priemernú cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
na rok t, vypočítanú podľa § 21 ods. 1 alebo § 21a.“.
28. V § 21 ods.1 definícia veličiny Ytt znie:
„Ytt je hodnota rozdielu nákupnej ceny plynu v eurách na objemovú jednotku v roku t a
nákupnej ceny plynu v eurách na objemovú jednotku v roku t -1. Hodnota rozdielu sa
zdôvodňuje analýzami v predloženom cenovom návrhu.“.
29. V § 21 ods. 3 definícia veličiny Z znie:
„Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá odzrkadľuje zmenu
ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých
sa vychádzalo pri určení priemernej ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
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domácnosť na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na
zmenu ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.“.
30. V § 21a ods. 8 sa slová „0,174 Sk“ nahrádzajú slovami „0,00578 eura“.
31. Za § 21a sa vkladajú § 21b a 21c, ktoré znejú:
„§ 21b
Podrobnosti o návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu a spôsob
predkladania návrhu ceny
(1) Regulácia ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu sa vzťahuje na
regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť uskladňovanie plynu v roku t.
(2) Podkladom k návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu je aj
analýza cien za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu v ostatných členských
štátoch Európskej únie v roku t-1. Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov zásobníkov
v členských štátoch Európskej únie, ktorí prevádzkujú zásobníky s podobnými
parametrami ako regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh ceny na rok t. Kritériá
porovnávania, použité v analýze, zohľadňujú okrem geologicko-technických
charakteristík zásobníka aj parametre používané pri určovaní cien za uskladňovanie
plynu u existujúcich prevádzkovateľov zásobníkov, a to najmä pracovný objem,33)
vtlačný výkon,34) ťažobný výkon35). Analýza porovnáva ceny za poskytovanie služby
uskladňovacej kapacity36) zahŕňajúcej pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon,
ale aj ceny za poskytovanie každej služby jednotlivo, ktoré regulovaný subjekt bude
ponúkať v roku t.
(3) Cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na rok t sa navrhuje ako
a) maximálna cena za pevnú uskladňovaciu kapacitu,37) ktorá je určená pracovným
objemom v m3/rok, príslušným maximálnym ťažobným výkonom v m3/deň
a príslušným maximálnym vtlačným výkonom v m3/deň,
b) maximálna cena za poskytnutie jednotlivej služby, ktorou môže byť pracovný
objem v m3/rok, ťažobný výkon v m3/deň a vtlačný výkon v m3/deň,
c) maximálna cena za iné služby, ktoré sú regulované podľa osobitného predpisu38) a
sú poskytované prevádzkovateľom zásobníka.
(4) Ceny podľa odseku 3 sa vzťahujú spravidla na obdobie, ktoré začína 1. mája roku t
a končí 30. apríla roku t + 1.
§ 21c
Ak regulovaný subjekt nemá k 1. januáru roku t úradom schválenú alebo určenú cenu za
dodaný tovar alebo poskytované služby v plynárenstve, do dňa doručenia cenového
rozhodnutia na rok t regulovanému subjektu sa uplatní cena schválená alebo určená
cenovým rozhodnutím na rok t-1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 až 38 znejú:
6

„ 33) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
34
) § 2 písm. r) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
35
) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
36
) § 2 písm. m) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
37
) § 2 písm. n) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
38
) Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32. V § 22 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
33. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
„§ 22a
Prechodné ustanovenie
účinné od 20. júna 2009
Podľa ustanovení účinných od 20. júna 2009 sa prvýkrát postupuje pri predkladaní
návrhu ceny a určovaní ceny na rok 2010.
34. Slová „Sk“ alebo „slovenská koruna“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte výnosu
nahrádzajú slovom „euro“ v príslušnom gramatickom tvare.
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Podpis
Dátum

Podpis
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Vypracoval:
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Schválil:
Meno, priezvisko
Telefónne číslo

“.
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V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za
mesiace júl až december roku t-1), v riadku „Rok t-2 s“ skutočné údaje za rok t-2 a v riadku „Rok t-2 p“ plánované údaje za rok t-2.

Vysvetlivky k tabuľke:
TR – celkové skutočné výnosy za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa § 12 ods. 8,
PA – prepočítaná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa § 12 ods. 8,
KLD – korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu podľa § 12 ods. 8,
I – úroková sadzba podľa § 12 ods. 9,
JPI – aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ podľa § 12 ods. 3,
∆ONt-2 - rozdiel výšky skutočných a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t-2 podľa § 12 ods. 7,
tis. eur – tisíc eur

Rok t-2 p

xxx

Rok t-1

xxx

xxx

xxx

Rok t

Rok t-2 s

PA
(euro/m3)
xxx

TR
(tis. eur)
xxx
∆Ot-2

„Príloha č. 12 k výnosu č. 4/2008

Údaje potrebné na výpočet korekčného faktora
Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:

35. Príloha č. 12 znie:

36. Za prílohu č. 24 sa dopĺňajú prílohy č. 25 a 26, ktoré znejú:
„Príloha č. 25 k výnosu č. 4/2008
Súhrnný tok plynu v zásobníku
Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Rok: t-2 a t-1
Mesiac

Objem
Objem
zemného plynu
zemného
vyťaženého zo
plynu
vtlačeného do zásobníka
v tis. m3
zásobníka
v tis. m3

Maximálny
vtlačný
výkon
v sledovanom
období v tis. m3

Maximálny
ťažobný výkon
v sledovanom
období v tis.m3

Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Spolu
Vysvetlivky k tabuľke:
v tis. m3 - v tisícoch metroch kubických.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne číslo

Meno, priezvisko
Telefónne číslo

Podpis

Podpis
Dátum

Dátum
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Príloha č. 26 k výnosu č. 4/2008
Prehľad o pridelenej uskladňovacej kapacite užívateľom zásobníka
Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Objem pridelenej uskladňovacej kapacity v tis. m3
Užívatelia
zásobníka
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zmluvne
dohodnutá
uskladňovacia
kapacita spolu:
Celková
uskladňovacia
kapacita spolu:

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV

PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV

PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV
PO
MVV
MŤV

PO
MVV
MŤV

PO
MVV
MŤV

PO
MVV
MŤV
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Vysvetlivky k tabuľke:
PO – pracovný objem,
MVV – maximálny vtlačný výkon,
MŤV – maximálny ťažný výkon,
v tis. m3 – v tisícoch metroch kubických.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne číslo

Meno, priezvisko
Telefónne číslo

Podpis

Podpis
Dátum

Dátum

“.

Čl. II
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 20. júna 2009.

Jozef Holjenčík v. r.
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