Znáte energetickou spotřebu vaší
domácnosti?
Zkuste se o ni zajímat. Jsou to vaše finanční prostředky, které byste mohli užít jinak než za platby dodavatelům. Zamyslete
se taktéž nad tím, zda byste energií mohli šetřit, budete tím chránit nejen životní prostředí nejen pro sebe, ale i pro další
generace.

Víte, z čeho se skládá cena elektřiny a kterou její část můžete ovlivnit změnou
obchodníka?
Cena elektřiny se skládá ze státem regulované ceny za přenos neboli distribuci energie. Zjednodušeně lze říci, že Energetický
regulační úřad stanoví pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav výši povolených výnosů nezbytných pro zajištění
jejich licencované činnosti, které dále rozdělí na jednotlivé spotřebitele podle přesně stanovených pravidel. Každoročně jsou
do 30. listopadu zveřejňována cenová rozhodnutí na další kalendářní rok. Cenu distribuce přechodem k jinému
obchodníkovi neovlivníte. Distributor je na daném území stále jeden ve Zlínském kraji jsou to v okresech Kroměříž, Uherské
Hradiště a Zlín E.ON distribuce a na území okresu Vsetín společnost ČEZ distribuce.
Cenu silové elektřiny můžete ovlivnit změnou obchodníka, tato cena nemůže už být z důvodu liberalizace trhu s elektřinou
v rámci Evropské unie Energetickým regulačním úřadem již regulována a její výše je závislá nejen na situaci na domácím
trhu (struktura zdrojů, budoucí spotřeba atd.), ale také z důvodu propojení soustav na působení vnějších tržních vlivů,
tj. poptávce a ceně elektřiny v okolních zemích. Tuto cenu určují sami výrobci nebo obchodníci na základě svých nákladů na
výrobu, vývoje nabídky a poptávky, svých obchodních strategií a reálných možností uplatnit se na trhu., na kterých se
mohou zúčastnit a fyzicky přijít do kontaktu s technologií, případně stavebním materiálem.

U zemního plynu to platí obdobně?
Ano, distribuce je určena cenovým rozhodnutím a cenu samotného zemní plyn udávají jednotliví obchodníci.
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Umíte si přečíst svoji fakturu od dodavatele elektřiny nebo zemního plynu?

Ukázka faktury elektřiny od společnosti E.ON
s vyznačením ceny komodity

Ukázka faktury zemního plynu od společnosti RWE
s vyznačením ceny komodity
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Co všechno potřebujete vědět ke změně dodavatele najdete na webu
Energetického regulačního úřadu:
http://www.eru.cz/cs/elektrina/zmena-dodavatele-elektriny/
http://www.eru.cz/cs/plyn/zmena-dodavatele-plynu

Víte kolik můžete ušetřit přechodem k jinému dodavateli energetických komodit?
U elektřiny jsou to částky většinou 500 až 1500 Kč/rok maximálně.
U zemního plynu to mohou být i částky 2 až 10 tis. Kč/rok.
Porovnat jednotlivé licencované obchodníky si můžete i na kalkulačce Energetického regulačního úřadu:
http://www.eru.cz/cs/elektrina/zmena-dodavatele-elektriny/porovnani-nabidek-dodavatelu-elektriny
Nebo nezávislé kalkulátory zveřejněné na webu tzb-info :

http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-vyber-kraje
Na co si dát pozor?
Zejména na podomní prodejce, kteří obcházejí s tím, že vám jdou zkontrolovat fakturu nebo elektroměr. Pokud jim ukážete
poslední faktury, tak se ani nenadáte a mate uzavřený smluvní vztah na dodávky elektřiny a zemního plynu. Bohužel jsou
součástí některých smluvních vztahů i další produkty jako je pojištění domácnosti, pojištění spotřebičů atd. a v konečné fázi
zaplatíte za dodávku elektřiny více než u stávajícího prodejce. Pozor na fixaci na několik let dopředu.
Podomního prodejci nabízí i různé formy elektronických aukcí. Počítejte s tím , že pokud jste např. elektronickou aukcí
získali roční výhodnější cenu, v dalším roce vám obchodník cenu zvedne na ceníkovou cenu. Hlídejte si ceníkové ceny
jednotlivých dodavatelů!
Než se stanete účastníkem aukce, tak si nejprve si sami na internetu zjistěte, kolik můžete změnou obchodníka ušetřit,
případně kontaktujete EAZK na tel. 577 043 940 nebo 577 043 943, případně si zašlete poslední fakturu naskenovanou na
info@eazk.cz a naši pracovníci Vám vysvětlí, všechno co se převodů a možných cenových úspor týká.
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