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Európska únia stanovila záväzný cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. 
To si vyžaduje zníženie súčasnej úrovne emisií skleníkových plynov. Pri realizácii 
cieľov EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu udržateľné financie. SEPS ako prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy na Slovensku má rozhodujúce postavenie. Prenosová sústava 
prispieva k dekarbonizácii znižovaním a obmedzovaním uhlíkovej stopy svojich 
vlastných činností a hodnotových reťazcov a tiež zohráva vedúcu úlohu pri umožňovaní 
energetickej transformácie. Medzi hlavné nástroje, ktoré používa prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, patrí rozširovanie a rozvoj sústavy, integrácia flexibilných 
aktív a služieb do systému, podporovanie súvisiaceho vývoja v oblasti dizajnu trhu 
a regulačných rámcov.

Jednou z oblastí kľúčových pre zabezpečenie financovania udržateľného hospodárskeho 
rastu EÚ a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 je presmerovanie 
finančných tokov verejného a súkromného sektora do udržateľného hospodárstva. 
Za týmto účelom bola európskymi inštitúciami vytvorená klasifikácia environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností – tzv. „EÚ taxonómia“, ktorej právny rámec 
stanovuje Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií (ďalej len „Nariadenie o taxonómii“) a príslušné 
delegované nariadenia Komisie.

Environmentálne udržateľná hospodárska činnosť musí spĺňať nasledujúce kritériá: 

a) významne prispieva k plneniu jedného alebo viacerých environmentálnych 
cieľov stanovených v článku 9 Nariadenia o taxonómii,

b) výrazne nenarúša plnenie žiadneho z environmentálnych cieľov stanovených 
v článku 9 Nariadenia o taxonómii;

c) vykonáva sa v súlade s minimálnymi zárukami stanovenými v článku 18 
Nariadenia o taxonómii a

d) spĺňa technické kritériá preskúmania, ktoré sú definované v príslušnom 
delegovanom nariadení (ďalej len „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2021/2139”).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 definuje technické kritériá, na základe 
ktorých možno určité hospodárske činnosti považovať po splnení všetkých relevantných 
podmienok za environmentálne udržateľné a teda v súlade s požiadavkami taxonómie.  

EÚ TAXONÓMIA
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Informácie o tom, ako a v akom rozsahu činnosti podniku súvisia s hospodárskymi 
činnosťami, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné, je povinný zahrnúť 
do svojho nefinančného výkazu alebo konsolidovaného nefinančného výkazu 
každý podnik, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zverejňovať nefinančné informácie 
podľa článku 19a alebo článku 29a smernice 2013/34/EÚ. Táto povinnosť vyplýva 
z čl. 8 ods. 1 Nariadenia o taxonómii. 

Obsah a prezentáciu informácií, ktoré sa majú zverejniť vrátane metodiky ďalej 
upresňuje Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021. V súlade 
s článkom 10 ods. 2 tohto delegovaného nariadenia uverejňuje spoločnosť SEPS za 
finančný rok 2021 podiel celkových príjmov, CAPEX a OPEX spojených s oprávnenými 
a neoprávnenými hospodárskymi činnosťami z pohľadu taxonómie vo svojom 
konsolidovanom nefinančnom výkaze. 

Oprávnená hospodárska činnosť je taká činnosť, ktorá je popísaná v Delegovanom 
nariadení Komisie (EÚ) 2021/2139 bez ohľadu na to, či spĺňa všetky technické kritériá 
preskúmania stanovené v uvedených delegovanom akte. 

Hospodársku činnosť prenos elektriny, ktorá korešponduje s popisom v bode 4.9 Prenos 
a distribúcia elektriny prílohy I Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2139, 
považuje spoločnosť SEPS za svoju oprávnenú hospodársku činnosť z pohľadu 
taxonómie.

Keďže predmet činnosti spoločnosti OKTE, a.s., nie je obsiahnutý v delegovanom 
nariadení Komisie (EÚ) 2021/2139, jej podiel na konsolidovaných údajoch za rok 2021 
je v rámci taxonómie považovaný ako neoprávnená hospodárska činnosť. 

Podiel oprávnených a neoprávnených hospodárskych činností v súlade s požiadavkami 
EÚ taxonómie na celkovom konsolidovanom obrate SEPS a jej konsolidovaných 
kapitálových a prevádzkových výdavkoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

EÚ TAXONÓMIA

Tržby Kapitálové
výdavky

Prevádzkové
výdavky 1

Oprávnené činnosti v rámci taxonómie 52 % 98 % 84 %

Neoprávnené činnosti v rámci taxonómie 48 % 2 % 16 %

Celkom ( v tis. €) 507 866 2 48 095 3

1 Prevádzkové výdavky obsahujú najmä spotrebované materiály a služby, odpisy hmotného a nehmotného majetku, 
personálne náklady a opravné položky k hmotnému majetku.
2 Údaj sa nachádza v Tab. 5 Kľúčové ekonomické ukazovatele skupiny konsolidované  Individuálnej a konsolidovanej 
výročnej správy SEPS za rok 2021, s. 16 a v Poznámke 20 Tržby Konsolidovanej účtovnej závierky SEPS za rok 2021.
3 Údaj sa nachádza v Tab. 5 Kľúčové ekonomické ukazovatele skupiny konsolidované Individuálnej a konsolidovanej 
výročnej správe SEPS za rok 2021, s. 16.
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