Metodické usmernenie číslo 01/04/2014
k predkladaniu návrhov ceny regulovanými subjektmi v roku 2014 na
zvyšok regulačného obdobia
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) vydáva pre subjekty vykonávajúce
činnosti v plynárenstve podliehajúce cenovej regulácii (ďalej len “regulované subjekty“) toto
usmernenie k predkladaniu cenových návrhov pre rok 2015.
Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len
„zákon o regulácii“) cenové rozhodnutia vydané úradom na rok 2014 platia aj na roky 2015
a 2016 ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. Z obsahu tohto ustanovenia vyplýva,
že regulované subjekty, ktorým úrad vydal cenové rozhodnutie na rok 2014 nepredkladajú
úradu cenové návrhy na rok 2015 (2016).
Vyššie uvedeným nie je dotknutá povinnosť regulovaného subjektu, ktorému bolo vydané
povolenie na podnikanie v roku 2014, vyplývajúca z § 14 ods. 7 zákona o regulácii, ktorý
ustanovuje regulovanému subjektu povinnosť prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok
regulačného obdobia, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného
úradom, na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia.
Návrh na zmenu ceny a cenový návrh (ďalej len „návrh ceny“) spracuje a predloží regulovaný
subjekt v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 187/2014 Z. z. (ďalej len
„vyhláška č. 193/2013 Z. z.“).
Pri predkladaní návrhu ceny odporúča úrad regulovaným subjektom preveriť či návrh ceny
obsahuje:


Žiadosť o schválenie návrhu ceny podpísanú osobami oprávnenými zastupovať
spoločnosť navonok podľa výpisu z obchodného registra,



Doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo
družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi
komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona
o regulácii,



V prípade ak právomoc schválenia návrhu ceny bola uznesením najvyššieho orgánu
prenesená na štatutárny orgán spoločnosti, doklad o prenesení právomoci schvaľovať
návrh ceny na štatutárny orgán spoločnosti schválený najvyšším orgánom regulovaného
subjektu, a doklad o schválení návrhu ceny štatutárnym orgánom regulovaného
subjektu,



V prípade ak návrh ceny predkladá (podpisuje) osoba poverená osobami oprávnenými
zastupovať spoločnosť navonok podľa výpisu z obchodného registra, splnomocnenie
podpísané splnomocniteľmi, že plnú moc udeľujú a taktiež splnomocnencom, že plnú
moc prijíma.



Účtovná závierka za rok t-2 obsahujúca výkaz ziskov a strát, súvahu a poznámky
k účtovnej závierke



Správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu, ak
regulovaný subjekt má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom. V prípade ak
regulovaný subjekt povinnosť auditu nemá, uviesť túto skutočnosť v žiadosti o schválení
návrhu ceny,
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Podklady požadované vyhláškou č. 193/2013 Z. z. vo väzbe na vykonávanú
regulovanú činnosť, vyplnené tabuľky podľa príloh k vyhláške č. 193/2013 Z. z.

V prípade ak účtovná závierka za rok t-2 a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 boli
súčasťou návrhu ceny za inú regulovanú činnosť uvedie sa táto skutočnosť v žiadosti
o schválenie návrhu ceny.
V prílohe návrhu ceny zasiela regulovaný subjekt aj pomocné výpočty a kalkulácie položiek
ovplyvňujúcich výšku ekonomicky oprávnených nákladov, napríklad rozpis nákladov na
opravy a údržbu, rozpis nákladov na ostatné služby, kalkuláciu ostatných nákladov zahrnutých
do regulovanej činnosti, kalkuláciu výšky režijných nákladov a podobne.
V prípade ak regulovaný subjekt využíva pri výkone regulovanej činnosti prenajatý majetok,
pričom náklady na prenájom vstupujú do základu pre výpočet ceny, predkladá v prílohe kópiu
platnej zmluvy o nájme.
Pri predkladaní návrhov cien regulované subjekty uvedú v tabuľkách vyplnených podľa príloh
vyhlášky č. 193/2013 Z. z. vždy ročné údaje, t.j. od 1.1. do 31.12. príslušného roku t, z ktorých
budú vychádzať aj vyhláškou č. 193/2013 Z. z. predpísané výpočty.

Komunikácia pri spracovaní cenových návrhov
Odporúčame spracovateľom cenových návrhov, resp. návrhov na zmenu rozhodnutia konzultovať
spracovanie podkladov s odborom regulácie plynárenstva. Telefónne čísla a elektronické adresy
zamestnancov odboru sú uvedené na webovom sídle úradu.
Bratislava, júl 2014
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