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ERÚ a svazy samospráv zaměřují pomoc na seniory
Dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří zatím
nevyvinuli žádnou aktivitu – nebyla jimi doposud zahájena změna dodavatele, a ani nebyla zaplacena
listopadová záloha za energii (elektřinu nebo plyn). Energetický regulační úřad (ERÚ) se proto ve spolupráci
se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) zaměřuje právě na
nekontaktní spotřebitele, především seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika
dodavatelů energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční –
záchranné síti dodavatelů poslední instance.
Většina spotřebitelů zažívá přechod k dodavateli poslední instance poprvé v životě a neví si s ní rady, protože
se v problematice neorientuje. Vzhledem k nekompletní databázi dodavatelů, kteří ukončili činnost, mohlo
podle informací ERÚ dojít také k situaci, kdy spotřebitel nemohl být dodavatelem poslední instance
kontaktován, a vůbec tak netuší, že v režimu dodávky poslední instance je.
„Energetický regulační úřad navrhl jednoduchý leták cílený zejména na seniory, kteří si nejsou jistí, zda jsou,
nebo nejsou u dodavatele poslední instance. Leták jim pomůže dvěma jednoduchými způsoby ověřit, zda se
jich daná situace týká, a pokud ano, nabízí jim možnosti řešení a informaci, kam se obrátit o pomoc,“ sdělila
Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Aby byla letákem nabízená pomoc efektivní, připravil ERÚ stručný manuál pro pracovníky samospráv, ale
i všech dalších zástupců organizací, které se do přímé pomoci spotřebitelům průběžně zapojují. Představitelé
SMO ČR a SMS ČR se s ERÚ v rámci společných jednání dohodli na sdílení letáku a manuálu všem místním
samosprávám i dalším subjektům, které jsou schopni oslovit.
„Leták je první fáze kampaně. Jde o to zjistit, zda jsem u dodavatele poslední instance a vyřešit platby záloh.
Leták také pomůže najít pomoc v místě bydliště. První fází provází také manuál pro ty, co mohou
spotřebitelům pomoci. Manuál zahrnuje i fázi druhou, tou je změna dodavatele. V režimu dodávky poslední
instance může být spotřebitel pouze po dobu šesti měsíců, proto je nutné dodavatele, nebo produkt změnit.
S ohledem na aktuálně vysoké ceny je třeba změnu realizovat co nejdříve,“ vysvětlila Martina Krčová, členka
Rady ERÚ.
ERÚ v prosinci chystá dvě školení pro zástupce místních samospráv a dalších organizací, které pomáhají
spotřebitelům, kde budou jednotlivé body manuálu představeny v širších souvislostech a zástupci ERÚ budou
také odpovídat na otázky „z terénu“.
„Ne každý se má se svými problémy na koho obrátit. Z tohoto důvodu využijeme po dohodě s Energetickým
regulačním úřadem veškeré naše kanály pro šíření letáku, pro oslovení seniorů, a manuálu, abychom všichni
byli schopni poskytnout spotřebitelům pomoc nebo radu,“ uvedl předseda SMO ČR František Lukl.
„Samozřejmě informační kampaň ERÚ podpoříme a naše členy, zejména menší obce, budeme informovat.
Naši krajští manažeři jsou zároveň připraveni zprostředkovat starostům a starostkám další pomoc
a informace,“ řekla Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.
Přílohy:
Leták ERÚ pro nekontaktní seniory
Informace a manuál ERÚ pro místní samosprávy
Kontakty pro média:
Michal Kebort
tiskový mluvčí ERÚ
dislokované pracoviště Praha
A: Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7
M: 724 060 790, E: tiskove@eru.cz

Kontakty pro média:
Alexandra Kocková
tiskový zástupce SMO ČR
M: 725 607 753
E: kockova@smocr.cz

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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Na příspěvek na bydlení může nově dosáhnout až
dvojnásobek domácností, s výpočtem pomůže nová
online kalkulačka
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil opatření, jak
pomoci domácnostem s energetickou chudobou. Obě komory Parlamentu ČR
jednoznačně podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Dnes ho pobírá zhruba 150
tisíc domácností, dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok,
ale z různých důvodů nečerpá. Ministerstvo nově připravilo online kalkulačku, aby
si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Současně
s tím je připravená i komunikační kampaň, která má motivovat lidi, aby se nebáli
požádat o pomoc.
Energetická chudoba a pomoc českým domácnostem s vysokými náklady za elektřinu a
plyn jsou prioritami nové vlády i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.
Společným úspěchem je fakt, že k dnešnímu dni více než 90 % zákazníků odešlo z režimu
dodavatele poslední instance na standardní produkt nebo jsou v procesu této změny.
„Vyzýváme všechny, kdo to ještě neudělali, aby neváhali a našli si nového dodavatele
energií co nejdříve. Zároveň je třeba neodkládat platby za energie, byť mohou být skokově
vyšší, ale není cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší samo. V tom případě by mohl hrozit
pád do dluhové pasti nebo dokonce exekuce,“ upozornil na tiskové konferenci Marian
Jurečka, který představil sérii kroků, které mají pomoci domácnostem ohroženým
energetickou chudobou.
„Faktury za elektřinu nebo plyn mohou být rázem i dvojnásobně vyšší, navíc hrozí další
nárůst cen. Příspěvek na bydlení se díky rychlému prosazení novely zákona o sociální
podpoře navyšuje, navíc součástí zákona je mechanismus, který vládě umožňuje, aby v
průběhu roku okamžitě příspěvek navýšila, pokud to bude třeba,“ vysvětlil Jurečka.
Ministr představil také online kalkulačku, která pomůže s orientačním výpočtem a lidé tak
mohou zjistit, jestli mohou mít na příspěvek nárok. Další možností je mimořádná okamžitá
pomoc. „Věřím, že se nám touto cestou podaří ochránit ty zranitelné – typicky rodiny s
dětmi, samoživitelky nebo seniory. Chtěl bych vyzvat i ty, kteří stát nikdy nežádali o
pomoc, aby se nestyděli. Kalkulačku lze vyplnit anonymně na internetu, s vyplněním
formulářů mohou pomoci pracovníci Úřadu práce ČR,“ řekl Jurečka. Žádost o příspěvek
na bydlení lze podat elektronicky. V případě potřeby se lidé mohou obracet i na Call
centrum Úřadu práce.
Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové jsou v pohotovosti také
samosprávy, které jsou významným komunikačním článkem mezi občany a úřady. „Velmi
mě těší, že se podařilo rychle zareagovat a připravit novelu, kterou považujeme za
výbornou formu pomoci. Zprostředkováváme informace městům a obcím, aby je mohly
předat svým občanům a informovali je, aby řešili svou situaci a požádali o příspěvek na
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bydlení, pokud na něj mají nárok. Rozhodně se nevyplatí odkládat platby a je třeba
zabránit tomu, aby lidem byl kvůli nesplaceným fakturám odpojen proud anebo na ně
zazvonil exekutor,“ uvedla Vladyková. Podle údajů energetických společností je aktuálně
po splatnosti více než 100 tisíc faktur za elektřinu a plyn.
Na možný nápor žadatelů se připravuje Úřad práce ČR, který zřídil infolinku pro občany
zasažené energetickou krizí. „Jsme připraveni zpracovávat žádosti o příspěvek na
bydlení, včetně zvýšené administrace i dalších dávek – tedy doplatku na bydlení, případně
mimořádné okamžité pomoci. Na výpomoc jsou připraveni kolegové z jiných agend či
kontaktních pracovišť. Veškeré informace občané najdou na webových stránkách Úřadu
práce ČR, kde jsou k dispozici i videa, v nichž se zájemci dozví, jak správně vyplnit
žádost,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.
Důležité odkazy:
www.mpsv.cz – „pomoc při růstu cen energií“ – kalkulačka, odkaz na vyplnění formuláře,
návodné video, jak vyplnit žádost
www.energetickyprispevek.cz – speciální web k tématu včetně odpovědí na časté dotazy
www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 – webové
stránky Úřadu práce ČR
950 180 070 – telefonní linka Úřadu práce ČR k pomoci s energetickou chudobou
800 779 900 – call centrum Úřadu práce ČR (bezplatná linka)
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