Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 10 písm. a) prvého bodu
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach určuje tieto

Kritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny

1.

Dodávateľ elektriny má povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 1 zákona
č. 251/2012 Z. z. a vykonáva dodávku elektriny pre viac ako 100 000 odberateľov.

2.

Dodávateľovi elektriny nebola v posledných dvoch rokoch úradom uložená pokuta
z dôvodu nedodržania cien a taríf určených alebo schválených rozhodnutím úradu.

3.

Dodávateľ elektriny dodržiava štandardy kvality dodávky elektriny podľa § 22 ods. 2
písm. b ) zákona č. 250/2012 Z. z., a to na úrovni stanovenej vyhláškou Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z..

4.

Dodávateľ elektriny má zabezpečený nákup elektriny najmenej z dvoch zdrojov.

5.

Dodávateľ elektriny nemá voči prevádzkovateľovi prenosovej a distribučnej sústavy,
alebo OKTE nedoplatky viac ako 30 dní po lehote splatnosti k 30.8.2014.

6.

Dodávateľ elektriny nemá nedoplatky voči správcovi dane, sociálnej poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni, alebo platí nedoplatky správcovi dane, sociálnej poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni v dohodnutých splátkach.

Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa výberu na dodávateľa poslednej inštancie
doručí písomnú žiadosť v zalepenej obálke s označením „neotvárať - DPI-E“ na adresu:
URSO- Odbor regulácie kvality a analýz, ul. P. Mudroňa 45, 036 01 Martin do 3.10.2014. Na
žiadosť doručenú úradu po stanovenom termíne sa neprihliada. Žiadosť obsahuje obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo. Odporúča sa uviesť v žiadosti aj
meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt zodpovednej osoby.
Prílohou k žiadosti sú potvrdenia nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči
uchádzačovi nie sú evidované:
- daňové nedoplatky,
- nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
- nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie.

Odôvodnenie
K bodu 1
Dodávateľ poslednej inštancie musí mať dostatočné skúsenosti z problematiky trhu
s elektrinou a to najmä v činnosti dodávka elektriny.
K bodu 2
Subjekt, ktorému úrad odňal povolenie na podnikanie v elektroenergetike, sa v minulosti
dopustil vážneho porušenia svojich povinností regulovaného subjektu, čo sa môže opakovať
aj v prípade, že sa stane dodávateľom poslednej inštancie. Vzhľadom na povinnosti, ktoré
dodávateľ poslednej inštancie na seba preberá, je toto riziko neprípustné.
K bodu 3
Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je nie len zabezpečiť bezproblémovú dodávku
elektriny odberateľom, ale súčasne poskytovať odberateľom elektriny kvalitné služby podľa
požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky úradu č. 275/20120 Z. z..
K bodu 4
Vzhľadom na svoje postavenie na trhu s elektrinou, musí mať dodávateľ poslednej inštancie
schopnosť zabezpečiť dodávku elektriny svojim odberateľom .
K bodu 5
Dodávateľ posednej inštancie musí byť zodpovedným a dôveryhodným účastníkom trhu
s elektrinou, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas. Tým sa minimalizuje možnosť, aby mu
prevádzkovateľ sústavy vypovedal rámcovú zmluvu o distribúcii elektriny, alebo organizátor
krátkodobého trhu by s daným subjektom zrušil zmluvu o zúčtovaní odchýlok, čoho
dôsledkom by bola strata spôsobilosti dodávať elektrinu koncovým odberateľom.
K bodu 6
Dôveryhodnosť a zodpovednosť dodávateľa poslednej inštancie neindikuje len jeho správanie
sa na trhu s elektrinou, ale aj plnenie si svojich povinností vyplývajúcich z ďalších
legislatívnych predpisov. Rozhodujúcimi povinnosťami sú platiť dane a odvádzať poistné do
sociálnej a zdravotnej poisťovne.
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