
veškerou korespondenci, která Vám v posledních dnech od dodavatelů přišla 
poslední faktury s vyúčtováním elektřiny a plynu (od původního dodavatele) 

doklad o Vašem příjmu a příjmu společně posuzovaných osob (tj. většinou těch, kteří s Vámi
společně bydlí v bytě, domě) – výplatní lístek, rozhodnutí o důchodu, apod. 
výpis z účtu nebo předpis SIPO a doklady o dalších nutných výdajích (půjčky, telefon, internet,
nájemní smlouva).   

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ - pro občany
 

Ukončil Vám smlouvu dodavatel plynu nebo elektřiny? 
Ocitli jste se v režimu dodavatele poslední instance (DPI)? 
Obdrželi jste dopis se stanovenými zálohami, které jsou pro Vás neúnosné? 

Je třeba co nejdříve uzavřít řádnou smlouvu na dodávky energií. 
Pokud máte přístup k internetu, můžete využít informace na stránkách Energetického regulačního
úřadu: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/zmena-dodavatele 
 

Nevíte si rady a nemáte se na koho obrátit?  
Je možné kontaktovat Charitní krizovou pomoc každý všední den od 7:30 do 15:00 na tel.
čísle 739 389 117 nebo mohou pracovníci za občany po domluvě přijet.
 

Nebo nás navštivte i bez předchozí domluvy na Komenského 19 v Blansku: 
Po: 8:30 - 11:30 12:00 - 15:00  
St: 9:00 - 12:30 
Čt: 7:30 - 11:30 
Pá: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00 
 

Abychom Vám mohli pomoci s přechodem k novému dodavateli, připravte si: 

 

Můžeme vám pomoci i s vyřízením žádostí o sociální dávky spojené s bydlením: 
Žádosti lze podat na příslušném Úřadu práce (Boskovice, Blansko, Letovice). 

Příspěvek na bydlení:  
Nárok na ni máte, pokud 30 % příjmu společně posuzovaných osob nestačí na zaplacení nájmu a
nákladů souvisejících s bydlením. Žádost se uplatňuje až 3 měsíce zpětně, tzn. že nyní je možno
žádat na období srpen až říjen. 

Doplatek na bydlení: 
Nárok na ni máte, pokud příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě nákladů na
bydlení nižší než částka na živobytí, v odůvodněných případech max. 1,3 násobek částky na
živobytí. 

Mimořádná okamžitá pomoc: 
Jednorázová dávka, která může být v tomto případě poskytnuta na zaplacení vyúčtování energií. 
 

K vyřízení sociálních dávek budete potřebovat: 


