Úsporný tarif
Co je úsporný tarif?
Úsporný tarif představuje plošnou finanční pomoc domácnostem ze strany státu. Na pomoc dosáhne
každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Jde o jednorázový příspěvek,
který dostanete automaticky. Nemusíte o nic žádat.

Kdy příspěvek dostanu?
První část příspěvku obdržíte v říjnu 2022. Výše se pohybuje od 2 000 Kč do 3 500 Kč dle distribuční sazby.
Druhá část příspěvku bude poskytnuta v únoru 2023.
Navíc od října 2022 do konce roku 2023 budou odpuštěny poplatky za podporované zdroje energie (POZE).
Tato pomoc se týká domácností a firem.

Výše příspěvku
Pro domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d byla schválena výše pomoci 3 500 Kč.
Pro domácnosti s distribuční sazbou D26d, D35d, D45d, 456d nebo D57d byla schválena výše pomoci
2 000 Kč.
Pomoc se nevztahuje na domácnosti s víkendovou sazbou D61d a na elektromobilitu se sazbou D27d.
Odpouštěná výše poplatků za obnovitelné zdroje (POZE) činí 599 Kč za každou megawatthodinu
spotřebované elektřiny. Výše úlevy domácnostem je kombinací příspěvku z Úsporného tarifu a odpuštění
poplatku za podporované zdroje energie (POZE).

Jak příspěvek obdržím?
Příspěvek obdržíte automaticky ve svém vyúčtování elektřiny. Máte-li nastavené SIPO nebo bankovní
inkaso, bude vám odečtena nižší platba. Pokud platíte elektřinu trvalým příkazem, převodem z účtu nebo
složenkou, můžete si upravit platbu podle nového předpisu.

Potřebujete se dozvědět více?
Další informace najdete na stránkách MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) ,případně se na nás
neváhejte obrátit prostřednictvím zákaznické linky.
Uvědomujeme si, jak moc je pro Vás situace obtížná a nad rámec zákonných povinností hledáme způsoby,
jak Vám pomoci. Zdarma nabízíme možnost využít měsíční mimořádná vyúčtování, což vám poskytne
přehled o Vaší spotřebě a pomůže s plánováním výdajů. Zákazníkům z řad domácností jsme připraveni
poradit ohledně možností získání státní podpory.
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