
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje 

sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu  

(ďalej len „Sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu 

plynu“) 

 

Čl. 30 ods. 1 písm. b) bod iii) – Informácie týkajúce sa týchto parametrov: druhy 

aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné 

mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy 

 

V súlade s článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom iii) Sieťového predpisu o harmonizovaných 

štruktúrach taríf za prepravu plynu, v zmysle požiadaviek na skoršiu implementáciu, majú byť 

uverejnené nasledovné informácie, ak sa týkajú aktuálneho tarifného obdobia dotknutého 

prevádzkovateľa prepravnej siete:  

 

          “ (1) druhy aktív zahrnutých regulačnej báze a ich súhrnná hodnota; 

(2) náklady na kapitál a metodika ich výpočtu; 

(3) kapitálové výdavky vrátane: 

(a) metodík na určenie počiatočnej hodnoty aktív; 

(b) metodík na precenenie aktív; 

(c) vysvetlenia vývoja hodnoty aktív; 

(d) dĺžky a súm odpisovania pre každý druh aktív. 

(4) prevádzkové výdavky; 

(5) stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti; 

(6) inflačné indexy.” 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 223/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve, spoločnosť Eustream 

používa metódu založenú na priamom porovnaní cien s ostatnými dotknutými 

prevádzkovateľmi  prepravných sietí z členských štátoch Európskej únie, položky (1) až (5) nie 

sú relevantné pre aktuálne používanú cenovú metódu.     

 

  



Prehľad inflačných indexov použitých pre cenovú eskaláciu: 

 

Inflačný index použitý pre cenovú eskaláciu 
(zdroj: Eurostat, HICP annual average rate of change) 

Rok (t) 
Miera 
(%) 

Miera 
eskalácie 

pre rok t+2 
(%) 

Poznámka 

2010 2.1 1.05   

2011 3.1 1.55   

2012 2.6 1.3   

2013 1.5 0.75   

2014 0.6 0.3  

2015 0 0 
Hodnota inflácie znázornená na portáli 
Eurostat v čase cenovej eskalácie 

2016 0.3 0.15 
Hodnota inflácie znázornená na portáli 
Eurostat v čase cenovej eskalácie 

2017 1.7 0.85  

2018 1.9 0.95  

2019 1.5 0.75  

2020 0.7 0.35   

 


