
 
 

                                                        Príloha č. 9 

                                                                                  k vyhláške č. 18/2017 Z. z.  

 

Údaje potrebné na výpočet výšky elektroenergetickej náročnosti podniku  

 

Tabuľka č. 1 – Údaje týkajúce sa hrubej pridanej hodnoty podniku 

Riadok 

(r) 

 

Rok t-4 
Rok t-

3 

Rok t-

2 

Aritmetický 

priemer 

hrubej 

pridanej 

hodnoty  

podniku 

(HPH) 

  euro euro euro euro 

1 Tržby za vlastné výkony 

a tovar 
   X 

2 Aktivácia hmotného a 

nehmotného investičného 

majetku 

   X 

3 Ostatné prevádzkové výnosy    X 

4 Výnosy z odpísaných 

pohľadávok, z predaja 

pohľadávok, z postúpených 

pohľadávok, z faktoringu a 

akékoľvek ďalšie výnosy 

súvisiace s postúpením 

pohľadávok 

   X 

5 Zmena stavu zásob    X 

6 náklady na nákup tovaru, 

materiálu, energie a služieb, 

vrátane nákladov na 

personálny lízing 

a operatívny lízing 

   X 

7 Náklady na personálny lízing     

8 Náklady na operatívny lízing    X 

9 Clá a dane súvisiace 

s výrobou a iné dane z 

výrobkov, ktoré súvisia s 

tržbami, ale nie sú 

odpočítateľné 

   X 

10 Hrubá pridaná hodnota 

podniku - HPH 

((R1+R2+(R3-R4)+R5-(R6-

R7-R8)-R9)) 

    

 

 

 



 
 

Tabuľka č. 2 – Údaje týkajúce sa koncovej spotreby elektriny koncového odberateľa elektriny 

  
Rok t-4 Rok t-3 Rok t-2 

Aritmetický 

priemer 

  MWh MWh MWh MWh 

1 Koncová spotreba elektriny v rámci 

NACE kódov uvedených v prílohe č. 8 
    

2 Koncová spotreba elektriny celkom*     

3 Podiel koncovej spotreby elektriny 

podniku v rámci NACE celkom na 

výške koncovej spotreby podniku v 

%** 

    

Vysvetlivky k tabuľke č. 2: 

* Vrátane koncovej spotreby elektriny v rámci NACE kódov neuvedených v prílohe  

č. 8. 

**  Vypočíta sa ako podiel riadkov 1 a 2 násobený číslom 100. 

Tabuľka č. 3 – Údaje týkajúce sa elektroenergetickej náročnosti podniku 

1 Hrubá pridaná hodnota podniku* euro  

2 

Aritmetický priemer maloobchodných cien elektrickej energie pre 

odberateľov mimo domácnosti v kategórii spotreby od 500 MWh 

do 1 999 MWh vrátane daní a poplatkov,  v roku  t-2 v eur/MWh, 

bez dane z pridanej hodnoty zverejnených Eurostatom pre 

Slovenskú republiku 

eur/MWh 

 

3 Koncová spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny** MWh  

4 Elektroenergetická náročnosť podniku*** %  

Vysvetlivky k tabuľke č. 3 

* Aritmetický priemer hodnôt za roky t-4 až t-2; hodnota sa rovná hodnote uvedenej 

v riadku 10 poslednom stĺpci v tabuľke č. 1.  

** Aritmetický priemer hodnôt za roky t-4 až t-2; hodnota sa rovná hodnote uvedenej 

v riadku 2 poslednom stĺpci v tabuľke č. 2.  

***  Vypočíta sa ako podiel, kde v čitateľovi je súčin riadkov 2 a 3 a v menovateli je riadok 1, 

výsledok sa násobí číslom 100. 

 

Vysvetlivky k uvádzaniu údajov v tabuľkám č.1 až 3: 

V prípade koncového odberateľa elektriny, u ktorého sú k dispozícii údaje potrebné na 

výpočty za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, ale kratšie ako tri kalendárne roky, sa 

postupuje takto: 

a) Ak sú k dispozícii údaje aspoň za dva kalendárne roky, uvedú sa údaje za dva 

kalendárne roky, za ktoré sú údaje k dispozícii; aritmetické priemery sa vypočítajú na základe 

údajov za dva kalendárne roky, za ktoré sú údaje k dispozícii, 

b) ak sú k dispozícii údaje aspoň za jeden kalendárny rok, uvedú sa údaje za jeden 

kalendárny rok, za ktorý sú údaje k dispozícii; rovnaké údaje sa použijú aj namiesto 

aritmetických priemerov.“. 

 

 

 

 

 

 


