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 Otázky1 RRZ odoslané dňa 27. apríla 2017 (odpoveď ŠÚ SR zo 4. mája 2017) 
  

1. Podľa informácií, ktoré má Rada k dispozícii z Ministerstva financií SR, boli dividendy 
prijaté od spoločnosti SPP zaznamenané podľa metodiky ESA2010 v roku 2016 vo výške 
301,528 mil. eur (hotovostný príjem predstavoval 315 mil. eur, z čoho boli superdividendy 
vo výške 13,472 mil. eur). V roku 2015 boli zaznamenané dividendy od spoločnosti SPP vo 
výške 126,97 mil. eur, čo znamená, že medzi rokmi 2015 a 2016 sa zvýšili príjmy od SPP o 
137 %. 

 
Z údajov z účtovných závierok materskej spoločnosti SPP, dcérskych spoločností SPP a 
ich dcérskych spoločností (ďalej len „vnučky SPP“) vyplýva, že v porovnateľnom období 
s rokmi 2015 a 2016 (v prípade materskej spoločnosti ide o ročný posun a v prípade 
dcérskych spoločností a vnučiek minimálne o dvojročný posun v porovnaní s obdobím 
výplaty dividend do štátneho rozpočtu) nedošlo k významným medziročným zmenám v 
čistom prevádzkovom zisku dcérskych spoločností a vnučiek, ktorý tvorí zdroj hlavný 
zdroj dividend podľa metodiky ESA2010, ani v prevádzkovej strate materskej spoločnosti. 
 
Štatistický úrad SR v rámci notifikácie deficitu a dlhu v apríli 2016 prvýkrát pri vyčíslení 
príjmov z dividend v zmysle metodiky ESA2010 skúmal pôvod zisku aj u dcérskych 
spoločností a vnučiek SPP, pričom vyplatené dividendy pochádzajúce z precenenia ich 
majetku (napríklad spoločnosti eustream, a.s.) boli zaznamenané ako superdividendy. 
 
V nadväznosti na tieto skutočnosti, ako aj závery zo stretnutia medzi RRZ a ŠÚSR dňa 8. 
decembra 2016, by som Vás chcel požiadať o vysvetlenie nárastu dividend podľa ESA2010 
v roku 2016 oproti roku 2015. 

 
Štatistický úrad SR požiadal o nezverejnenie svojej odpovede v zmysle zákona o štátnej 
štatistike vzťahujúcej sa k ochrane dôverných údajov, keďže odpoveď obsahuje 
informácie týkajúce sa konkrétnych štatistických subjektov. 

                                                           
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, červeným písmom je zdôvodnenie nezverejnenia 

odpovede ŠU SR. 


