Otázky k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2019 až 2021

Otázky pre Ministerstvo hospodárstva SR k Hodnoteniu Návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021

•

Otázky1 RRZ odoslané 13. októbra 2018 (odpovede MH SR z 29. októbra 2018)
1.

V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 vyčíslilo MF SR objem riadnych
dividend prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej „SPP“)
v roku 2018 vo výške 169 mil. eur a v rokoch 2019 až 2021 vo výške 300 mil. eur. Prosím
Vás o zaslanie všetkých podkladov poskytnutých MF SR pre odhad prijatých dividend od
SPP v uvedených rokoch. Zároveň prosím rozdeľte odhad dividend v uvedených rokoch
podľa zdroja zisku (riadna činnosť spoločnosti, výplata nerozdeleného zisku, precenenie
majetku, superdividendy od dcér, atď.).
Ministerstvo hospodárstva SR vychádzalo pri vyčíslovaní príjmu z dividend z
výhľadových plánov spoločnosti SPP, a.s.

2. V návrhu rozpočtu odhadlo MF SR objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti
Východoslovenská energetika, a.s. (ďalej „VSE“) v rokoch 2019 až 2021 každoročne
minimálne vo výške 38,475 mil. eur. Prosím Vás o zaslanie všetkých podkladov
poskytnutých MF SR pre odhad prijatých dividend od VSE v uvedených rokoch. Uveďte
prosím odhad účtovného zisku po zdanení v rokoch 2018 až 2020 určený na rozdelenie
akcionárom a popíšte, z akých predpokladov sa vychádzalo pri týchto odhadoch
(napríklad uveďte prosím dôvody predpokladaného nárastu ziskovosti v porovnaní
s rokom 2017).
Ministerstvo hospodárstva SR vychádzalo pri vyčíslovaní príjmu z dividend z
predpokladu, že spoločnosť Východoslovenská energetika Holding, a.s. bude dosahovať
v rokoch 2018 až 2020 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške nad 75 mil. eur, pričom
bude v celej výške určený na výplatu dividend.
3. Podľa predbežnej informácie k novele zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z marca 2018 bolo zámerom
pripravovanej novely aj vyriešenie úhrady nákladov, ktoré vynaložia prevádzkovatelia
regionálnych distribučných sústav v súvislosti s doterajšou podporou. Akú výšku
dosahujú neuhradené náklady jednotlivých prevádzkovateľov? Uveďte prosím, akým
spôsobom rieši uvedená novela ich úhradu?
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony schválila Národná rada SR dňa 17. 10.2018.
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Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede danej inštitúcie sú modrým písmom.
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V prechodných ustanoveniach sú aj ustanovenia týkajúce sa nákladov, ktoré
prevádzkovatelia regionálnej distribučnej sústavy vynaložia na poskytovanie podpory
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby
v rokoch 2018 a 2019, ustanovené v § 18i ods. 16 a 17 nasledovne:
„§ 18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(16) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených
nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ) a d) v znení
účinnom do 31. decembra 2018 za rok 2018. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa
prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)
(17) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených
nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ), d) a e) v
znení účinnom od 1. januára 2019 za rok 2019. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa
prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)
Poznámka pod čiarou:
12) § 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z.“.
Oproti návrhu predloženému do predbežného pripomienkového konania došlo k zmene
ustanovení týkajúcich sa úhrady nákladov vynaložených na podporu obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v súvislosti s doterajšou
podporou. Schválený návrh oprávňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súvislosti s
podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby zohľadniť prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav neuhradené
náklady za roky 2018 a 2019 v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období. Týmto
je aj v zmysle novely zákona uvedená problematika v kompetencii Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví v rámci cenovej regulácie (§ 11 zákona č. 250/2012 Z.z.).
4. Z účtovnej závierky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. za rok 2017 vyplýva, že za obdobie
roka 2016 vznikla spoločnosti strata ako rozdiel medzi nákladmi spojenými s výkupom
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a podporou elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia a výnosmi z tarify za prevádzkovanie systému (TPS) vo výške 138,2 mil. eur (výška
priznanej kompenzácie straty zo strany ÚRSO vstupujúcej do TPS za rok 2018).
Spoločnosť zároveň eviduje podmienenú pohľadávku z TPS za rok 2017 v odhadovanej
výške 97 mil. eur, ktorá by mala byť kompenzovaná TPS v roku 2019. Prosím uveďte, aké
straty za rok 2016 a 2017 zaznamenali ostatné distribučné spoločnosti (údaje nemajú
zverejnené v účtovných závierkach). Sú tieto straty predmetom riešenia novely zákona
o podpore obnoviteľných zdrojov energie (otázka č. 3)?
Schválená novela zákona nerieši výšku strát. Novela zákona oprávňuje Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví zohľadniť neuhradené náklady, ktoré vynaložil prevádzkovateľ
regionálnej distribučnej sústavy na poskytovanie podpory v rokoch 2018 a 2019 v konaní
o cenovej regulácii v nasledujúcom období.
MH SR vzhľadom na poskytnutie dôverných obchodných informácií požiadalo o
nezverejnenie zvyšnej časti odpovede.
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