Peníze pro vás

NEBOJTE SE VYMĚNIT DODAVATELE

Změna dodavatele
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Zorientovat se
v cenících dodavatelů
energií je poměrně
složité. Vám bohatě
postačí cenové
kalkulátory. (Elektřinu
a plyn na českém trhu
nabízí asi 60 firem).

S

loženky, vy krá.. zelený, nenažraný.
Říkáte si po „koljovsku“ každý měsíc,
když z vašeho účtu odchází zálohy za
elektřinu a plyn? Možná byste nemuseli platit tolik, kdybyste správně zvolili vhodného dodavatele. Obecně platí, že náklady na
energie představují asi 13 procent měsíčního
rodinného rozpočtu. To není málo, viďte?
Pokud jste ochotny zhostit se tohoto zodpovědného úkolu a prozkoumat nabídky na trhu,
vězte, že se vám hodinka brouzdání na internetu vyplatí. S největší pravděpodobností totiž natrefíte na tarify, které jsou oproti tomu
vašemu někdy i o tisíce korun výhodnější.
Že vaše rodina ještě nikdy dodavatele elektřiny nebo plynu neměnila? O to líp. Úspora
může být ve vašem případě opravdu výrazná.
Energie odebíráte od firmy, která měla ještě
před uvolněním trhu na vašem území monopol. A ta také nabízí kvůli vyšším nákladům
na údržbu energetické sítě elektřinu a plyn
zpravidla nejdráž. Pokud se tedy rozhodnete
vypovědět smlouvu s vaším letitým dodavatelem, můžete na základě výpočtů tiny ušetřit
podle výše spotřeby na elektřině dva tisíce až
13 tisíc korun za rok. U plynu může úspora
činit tisíc korun až 13 300 za rok.

Vyčkejte na akční ceníky

Na výhodnější ceny energií můžete dosáhnout
i vy, kteří jste někdy v minulosti dodavatele
změnili. Ostatně období pro změnu je nyní
ideální. Úspory sice nebudou tak markantní,
jako kdybyste k jinému dodavateli přecházeli
poprvé, ale každá stovka dobrá. „Uvažovat
o změně dodavatele energií je v současnosti
aktuálnější než dříve. V minulých dvou letech
se totiž cenové rozdíly mezi obchodníky srovnaly, a měnit dodavatele kvůli úspoře v řádu
stokorun už pro mnohé domácnosti ztrácelo
smysl,“ vysvětluje pro čtenářky tiny ředitel
Asociace nezávislých dodavatelů energií
a jednatel poradenské společnosti ENA Jiří
Gavor. Na konci loňského roku ceny elektřiny
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i plynu na trzích prudce klesly a rozdíly mezi
jednotlivými dodavateli jsou a především ještě budou větší.

Kdo je na trhu nejlevnější?

Už teď je ale opravdu z čeho vybírat. tina porovnala nabídky elektřiny a plynu pro čtyřčlennou rodinu žijící v bytě a v rodinném
domě. Jako nejlevnější se u elektřiny ukázali
dodavatelé Nano Energy, 123ušetři.cz, Central Energy a Blesk Energie. V případě plynu
pak na předních příčkách figurovali dodavatelé Fosfa, Fonergy, Blue Gas a opět Blesk
Energie. Ušetřit můžete ale s řadou dalších
dodavatelů, na výběr máte ze stovek tarifů.

A jak na to?

Nemá smysl, abyste se snažily zorientovat
v nepřehledných cenících firem. Pro porovnání, kdo, za kolik a s jakými podmínkami
energie nabízí, vám bohatě stačí webové
energetické kalkulátory. Jedním z těch nejpřehlednějších je kalkulátor na energetickém
portálu TZB-info. Využít můžete ale i třeba
kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo na srovnávači Ušetřeno.cz. Do kalkulátoru zadáte roční objem
spotřeby elektřiny nebo plynu a kraj, kde
budete energie odebírat. Poté se vám rozbalí
všechny cenové nabídky od té nejvýhodnější
po nejdražší. K formuláři smlouvy na nové
dodávky energií se můžete proklikat přímo
přes kalkulátor nebo se obraťte na zvoleného
dodavatele. Smlouvu lze uzavřít přes internet, telefonicky nebo v kamenné pobočce.

Aby nedošlo během přechodu k přerušení
dodávek, nechávají si energetické firmy udělit plnou moc. Samy si pak ohlídají tříměsíční výpovědní lhůtu, smlouvu za vás vypovědí a pak začnou s vlastními dodávkami. Vy
s přechodem tedy kromě podpisu smlouvy
a plné moci nemáte žádné starosti. „U smluv
na dobu určitou trvá změna obvykle téměř
čtyři měsíce,“ upozorňuje analytik kalkulátoru TZB-info Jan Schindler.

Na co pozor

Změnit dodavatele energií je sice snadné, je
ale řada věcí, na které byste si měly dát pozor. Vždy byste se měly ujistit, na jak dlouho se dodavateli zavazujete. Velice rozšířené
jsou v současné době takzvané fixační produkty, kdy vám firma garantuje stejnou cenu
po dobu několika let. Vzhledem k dalšímu
očekávanému poklesu cen na trzích pro vás
nakonec nemusí být takováto smlouva výhodná. Součástí obchodních podmínek jsou také
sankce za předčasné odstoupení od smlouvy.
Nenechte se proto novým dodavatelem přemluvit k tomu, že smlouvu s tím stávajícím
ukončíte okamžitě. Penále, které často šplhá
až do několika tisícovek korun, za vás totiž
nový dodavatel nezaplatí, budete jej platit vy.
Nenechte se také k přechodu k novému dodavateli přemluvit podomním prodejcem mezi
dveřmi. Často vám v minutě naslibuje hory
doly, ale skutečnost je jiná. Na vše se tedy
pečlivě vyptejte, nechte si několik dnů na rozmyšlenou a smlouvu pořádně prostudujte. D

ELEKTŘINY A PLYNU. ZA ROK MŮŽETE UŠETŘIT I DESETITISÍCE
NEJLEVNĚJŠÍ DODAVATELÉ ELEKTŘINY
Čtyřčlenná domácnost žijící v bytě, která elektřinu používá
k napájení spotřebičů-spotřeba 2800 kWh/rok

Dodavatel

Tarif

Cena
elektřiny
za rok

Čtyřčlenná domácnost žijící v rodinném domě, která elektřinou ohřívá
vodu a topí-spotřeba 20 000 kWh/rok

Dodavatel

Tarif

Cena elektřiny
za rok

Nano Energies
Trade

Dobrý skutek (pro rodiny
ve složité životní situaci)

11 700 Kč

Central Energy

smlouva na 12 nebo
24 měsíců

72 190 Kč

123ušetři.cz

pro zákazníky, kteří budou
odebírat současně i plyn
smlouva na 12 nebo
24 měsíců
Nákup plus (smlouva
na 24 měsíců)
Feel ecoenergy e-Tarif
(smlouva na dobu
neurčitou)

11 960 Kč

Nano Energies Trade

Dobrý skutek (pro rodiny
ve složité životní situaci)

73 260 Kč

12 050 Kč

Blesk Energie

Blesk varianta Individual

73 950 Kč

12 055 Kč

123ušetři.cz

Blesk Energie

(Blesk varianta Individual)

12 170 Kč

Amper Market

Amper Home 2016
Ray Kombi (pro zákazníky
s více odběrnými místy)

12 270 Kč

Carbounion
Bohemia
Česká energie

Central Energy
Energie
na druhou
Fosfa

Ray Energy

75 200 Kč

12 280 Kč

pro zákazníky, kteří budou
odebírat současně i plyn
Kvartál (pro smlouvy,
uzavřené ve druhém
ČEZ
čtvrtletí 2016)
Klasik varianta Jistota
EP Energy Trading
1/2016
Carbounion Bohemia Carbounion Havelka Tarif
Bonus 17 (smlouva do
Česká Energie
roku 2017 s fixní cenou)

Carbounion Havelka Tarif

12 280 Kč

ST Energy

na dobu neurčitou

76 765 Kč

Bonus 17

12 290 Kč

Stabil Energy

Volnost (smlouva sjednaná
přes infolinku nebo
internet)

76 860 Kč

12 120 Kč

75 260 Kč
76 470 Kč
76 540 Kč
76 570 Kč

NEJLEVNĚJŠÍ DODAVATELÉ PLYNU
Čtyřčlenná dmácnost žijící v bytě, která plyn používá
pouze na vaření-spotřeba 800 kWh/rok

Dodavatel
Fosfa
Fonergy

Tarif
e-Tarif Exclusive (pro
zákazníky, kteří si
objednají i elektřinu)
Premium (pro zákazníky
s více plynoměry nebo
starší 60 let)

Cena plynu
za rok

Čtyřčlenná domácnost žijící v rodinném domě, která plyn využívá
i k vytápění-spotřeba 30 000 kWh/rok

Dodavatel

Tarif

Cena plynu
za rok

2 040 Kč

Czech Energy

Plyník24 (smlouva
s fixovanou cenou na 24
měsíců)

20 510 Kč

2 070 Kč

Blue-Gas

New 2016

21 250 Kč

Blue Gas

New 2016

2 150 Kč

Blesk Energie

Blesk varianta Individual
(fixace ceny na dva roky)

21 740 Kč

MND

2 155 Kč

Carbounion Bohemia Carbounion Havelka Tarif

21 830 Kč

Central Energy

Plyn z první ruky(fiace
ceny do roku 2017)
smlouva na 12 nebo 24
měsíců

2 160 Kč

Eneka

Blesk Energie

Blesk varianta Individual

2 170 Kč

Europe Easy
Energy

Duo (pro záíkazníky, kteří
odebírají i elektřinu)

(smlouva na dobu
Obecní plynárna Standard
neurčitou)

21 200 Kč

Primagas

Jednička červen (pouze
pro nové zákazníky)
Jaro 2016 (pouze pro
nové zákazníky)

2 195 Kč

123ušetři.cz

smlouva na dobu neurčitou

22 700 Kč

2 200 Kč

České teplo

smlouva na dobu neurčitou

22 780 Kč

Ray Kombi (pro zákazníky
s více než jedním
Fixní cena 2017
2 210 Kč
A-Plus Energie
odběrným místem)
plus (pro nové
efix36
Bohemia Energy Jubileum
2 210 Kč
Enra Services
zákazníky)
Zdroj: energetická kalkulačka portálu www.TZB-info.cz
Pozn: Uvedené ceny jsou zrpůměrované. V jednotlivých krajích se mohou fakticky lišit o desítky korun.

Ray Energy

22 220 Kč

23 050 Kč
23 221 Kč
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