
 
 

PODKLADY K NÁVRHU CENY ORGANIZÁTORA 
KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU 

 
Číslo Názov výkazu Za obdobie Termín predloženia 
1 Výkaz investičných výdavkov plán na regulačné obdobie do 31. marca roka t-1 
  skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1 
2 Výkaz výdavkov plán na regulačné obdobie do 31. marca roka t-1 
  skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1 

3 
Výkaz vybraných nákladov/ 
výnosov skutočnosť t-2 do 31. mája roka t-1 

  očakávaná skutočnosť t-1 do 31. októbra roka t-1 
  predpoklad t do 31. októbra roka t-1 
 
Vysvetlivky k tabuľke 
1. Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 
Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VIV-EI zahŕňa prehľad 
skutočných výdavkov na investície za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na 
investície v roku predloženia výkazu „t-1” a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky 
t až t+4.  
 

VIV-E- rok t-3 rok t-2 rok t-1 rok t rok t+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4 
    tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur 
1 Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie 

odchýlok                 
2 Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého 

trhu s elektrinou                  
3 Správa a zber nameraných údajov         
4 Centrálna fakturácia         
5 Investície do regulovaných činností celkom                 
 
2. Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 
Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VV-EO zahŕňa prehľad skutočných 
výdavkov na odpisy za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na investície 
v roku predloženia výkazu „t-1” a plán odpisov na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4.  
 

VV-E- rok t-3 rok t-2 rok t-1 rok t rok t+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4 
    tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur tisíc eur 

1 
Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie 
odchýlok                 

2 
Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu 
s elektrinou                  

3 Správa a zber nameraných údajov         
4 Centrálna fakturácia          
5 Odpisy do regulovaných činností celkom                 
 
 
 
 
 
 



 
3. Výkaz vybraných nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou  
 
Vybrané náklady/výnosy organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou  
tisíc eur 

1 náklady za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie 
odchýlok 

 

2 náklady za organizovanie a vyhodnotenie 
krátkodobého trhu s elektrinou  

 

3 náklady za správu a zber nameraných údajov   
4 náklady za centrálnu fakturáciu  
5 náklady za organizovanie trhu hradené v TPS  
6 výnosy za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie 

odchýlok 
 

7 výnosy za organizovanie a vyhodnotenie 
krátkodobého trhu s elektrinou  

 

8 výnosy za správu a zber nameraných údajov  
9 výnosy za centrálnu fakturáciu  

. 
 
 
 
 




