
 

Rada Energetického regulačního úřadu 
 

 
V Jihlavě dne 10. listopadu 2021 

Č. j.: 13874-1/2021-ERU 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

Rada Energetického regulačního úřadu zaznamenala snahu některých místních samospráv 

(například Pečky, Mladá Boleslav, Jihočeský kraj) zavést přímou pomoc spotřebitelům, kteří se 

po ukončení dodávek energií od firem ze skupiny Bohemia Energy entity a dalších dodavatelů 

potýkají s několikanásobným zvýšením cen elektřiny a plynu. 

 

Rada ERÚ by chtěla navázat na spolupráci se zástupci neziskových organizací, 

spotřebitelských sdružení a zástupci samospráv, pro které v říjnu t.r. úřad zorganizoval on-line 

školení, kde s účastníky sdílel veškeré informace k problematice dodavatelů poslední instance, záloh, 

plateb, změny dodavatele apod., aby byla cílená pomoc všech zúčastněných subjektů co 

nejefektivnější. Proto úřad nabízí další školení, a to ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 14:00 hodin, 

opět on-line formou (více informací naleznete na internetových stránkách úřadu). Zároveň Rada 

Energetického regulačního úřadu požádala všechny zástupkyně a zástupce samospráv o pomoc 

nejpotřebnějším – zasaženým vysokými cenami, a těm, kteří se navíc v nastalé situaci mohou hůře 

orientovat.  

 

Rada Energetického regulačního úřadu také vyzvala samosprávy, jelikož jsou spotřebitelům - 

občanům nejblíže, aby: 

• poskytovaly kontakty na místní poradny, sdílely informace k dané problematice například 

na vlastních internetových stránkách a v tištěných místních zpravodajích, 

• zavedly, nebo posílily vlastní poradenskou činnost, a nastavily aktivní přístup k poskytování 

této pomoci, 

• poskytly finanční pomoci zasaženým spotřebitelům formou bezúročných půjček, které by jim 

pomohly vyřešit jejich svízelnou finanční situaci a neohrozily je úrokovou zátěží, 

• zapojily energetické ombudsmany, případně vytvořily podobný institut, který by pomohl 

ohroženým spotřebitelům. 

 

 



 

 

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o podporu samospráv při zavádění místní pomoci 

spotřebitelům a také o spolupráci při šíření informací k aktuálním tématům, ale také rozšíření výzvy 

Rady Energetického regulačního úřadu výše. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., předseda Rady ERÚ ……………………………………. 

Ing. Ladislav Havel, člen Rady ERÚ ……………………………………. 

Ing. Martina Krčová, MBA, členka Rady ERÚ ……………………………………. 

Ing. Petr Kusý, člen Rady ERÚ ……………………………………. 

JUDr. Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ ……………………………………. 

 

Rozdělovník: 

Vážená paní 
Ing. Klára Dostálová 
ministryně 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
 
Vážená paní 
Mgr. Radka Vladyková 
výkonná ředitelka 
Svaz měst a obcí České republiky 
5. května 1640/65  
140 00 Praha 4 
reditelka@smocr.cz 
 
Vážená paní 
Mgr. Eliška Olšáková 
předsedkyně 
Sdružení místních samospráv ČR, z.s. 
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné 
olsakova@mu-vk.cz 
 
Vážený pan 
MUDr. Martin Kuba 
předseda Rady 
Asociace krajů České republiky 
budova Magistrátu hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
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