
(1) Podklady návrhu ceny dodávateľa elektriny pre malý podnik podľa odsekov 2 až 4 sa predkladajú 
v termínoch a v štruktúre podľa tabuľky: 
 
Číslo Názov výkazu Za obdobie Termín predloženia  

očakávaná skutočnosť t-1 do 31. októbra roka t-1 
skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1 1  Výkaz investičných výdavkov 
plán t do 31. októbra roka t-1 
skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1 
očakávaná skutočnosť t-1 do 31. októbra roka t-1 2  Výkaz vybraných nákladov 
plán t do 31. októbra roka t-1 
skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1 
očakávaná skutočnosť t-1 do 31. októbra roka t-1 3  Výkaz cenových štatistík 
plán t do 31. októbra roka t-1 

 
(2) Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malé podniky VIV-E-DE v eurách sa 
predkladá v štruktúre podľa tabuľky: 
 

VIV-E-DE  
Investície – dodávka  

elektriny pre malý podnik 

rok t-2 rok t-1 rok t rok t+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4 

Dodávka elektriny pre malý podnik               
 
Vysvetlivky k tabuľke 
 
Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malý podnik zahŕňa prehľad skutočných 
výdavkov na investície za t-3 a t-2 a plán investícií na roky t až t+4. V priebehu regulačného obdobia 
sa vykazuje skutočnosť jedenkrát ročne, a to za rok t-2. 
 
(3) Výkaz vybraných nákladov dodávateľa elektriny pre malý podnik sa predkladá v štruktúre podľa 
tabuľky: 
 

VNV-E-DE Náklady na zabezpečenie dodávky elektriny pre malý podnik  Malý podnik   
v eurách 

1 Náklady na nákup elektriny 
2 Náklady na odchýlku  
3 Náklady na dodávku elektriny, ktoré možno do ceny započítať 
4 Iné náklady 
5 Celkom 
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(4) Výkaz cenových štatistík dodávateľa elektriny pre malý podnik VCS-E-DE sa predkladá 
v štruktúre podľa tabuľky: 
 
  Sadzba   Sadzba 1 Sadzba ... Celkom 

   

Technická 
jednotka  
– popis 

Technická 
jednotka 
– počet 

V eurách Technická 
jednotka 
– počet 

V eurách Technická 
jednotka  
– počet 

V eurách

  a b ci di ci+1.až ..n di+1.až..n c d 
1  Počet odberných miest Počet  x  x  x 
2  Stála platba x x  x  x  
3  Odber v jednotarife MWh       
4  Odber VT MWh       
5  Odber NT MWh       
6 ...        
7 Celkom  x  x  x  

 
Vysvetlivky k tabuľke 
V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odberných miest; v ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú 
položky, na základe ktorých je určovaná cena, a to napríklad stála platba, odber v jednotarife,  
v stĺpci b technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria, napríklad MWh, počet, v stĺpci c 
množstvo takto spoplatnených položiek, napríklad počet MWh, a v stĺpci d výnosy z jednotlivých 
položiek. V riadku 7 sa  uvádzajú súčty vyššie uvedených hodnôt. 
 




