Čo znamená pojem Dodávateľ poslednej inštancie?
S cieľom ochrany odberateľov energií a zabezpečenia plynulej a neprerušenej dodávky elektriny, najmä
v prípade, ak pôvodný dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť na dodávku elektriny bez zavinenia
koncového odberateľa, bol zavedený špecifický inštitút tzv. Dodávateľa poslednej inštancie.
Povinnosťou Dodávateľa poslednej inštancie je dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú
pripojení k sústave, ak:
1. dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok
elektriny títo odberatelia nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom, alebo
2. ich dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu (§ 18 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. (ďalej
len „zákon o energetike“)) do odberného miesta, ak:
o dodávateľ nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu
o združenej dodávke elektriny, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny; podrobnosti upravuje Vyhláška
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“),
o dodávateľ nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu
o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú Pravidlá trhu,
o bolo dodávateľovi zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne
oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území podľa § 6 ods. 10 zákona
o energetike.

Kto je Dodávateľom poslednej inštancie?
Dodávateľ poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu
koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade
s kritériami určenými podľa osobitného predpisu.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom o energetike oznámil koncovým
odberateľom elektriny, že na území Slovenskej republiky sú dodávateľmi poslednej inštancie tieto
spoločnosti:
1. na území Západného Slovenska – spoločnosť ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, viac informácií nájdete na https://www.zse.sk/dpi
2. na území Stredného Slovenska – spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Ulica
republiky 5, 010 47 Žilina, viac informácií nájdete na https://www.sse.sk/najcastejsieotazky/casto-kladene-otazky-dpi/rezim-dodavky-poslednej-instancie-dpi?page_id=11056
3. na území Východného Slovenska – spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, viac informácií nájdete na
https://www.vse.sk/web/sk/domacnosti/zakaznicka-podpora/dolezite-informacie/dodavatelposlednej-instancie

Trvá zmluva uzatvorená s dodávateľom, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, aj ďalej?
Podľa zákona o energetike, ak dôjde k jednej z vyššie uvedených možností, t. j. ak dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávať elektrinu (§ 18 ods. 6) odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke
elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva
o združenej dodávke elektriny zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

Kedy začína dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie?
O termíne začatia DPI informuje dotknutých odberateľov elektriny prevádzkovateľ sústavy.

Komu a koľko som povinný platiť počas DPI za dodávku elektriny?
V zmysle Zákona o energetike, odberateľ, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, je
povinný uhradiť cenu za DPI a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví pre dodávateľa poslednej inštancie.
Ak odberateľ elektriny počas trvania DPI alebo po uplynutí DPI riadne neuhrádza platby za DPI alebo
za dodávku elektriny, je dodávateľ poslednej inštancie oprávnený požiadať príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta daného
odberateľa.

Ako dlho je dodávateľ poslednej inštancie povinný dodávať elektrinu?
DPI trvá podľa zákona o energetike najviac počas 3 mesiacov.

Kedy zaniká DPI?
•

•
•

Odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť
s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke
elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. V takomto prípade sa dňom účinnosti
zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny končí DPI do daného
odberného miesta.
DPI sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri
zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.
Ak nenastala ani jedna z vyššie uvedených situácií, DPI zaniká uplynutím troch mesiacov od jej
začatia. V takomto prípade ak odberateľ elektriny po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá
elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval
DPI, ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa
jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy
o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte a cene určenej
dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a
spôsobu využitia elektriny.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení DPI naďalej odoberá elektrinu od dodávateľa, ktorý
mu zabezpečoval DPI, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel
medzi cenou za DPI a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po
skončení DPI.

Kto bude mojím dodávateľom po skončení DPI?
Môže to byť tak dodávateľ elektriny, ktorý Vám zabezpečoval DPI ako aj iný dodávateľ.

