Proud i plyn

z|eYní o tisíce.
Stačíhledat
Už všichni dodavate|é energií zveřejnili ceníky na rok 2013
DAVID TRAMBA
PRAHA Domácnosti uŽ mohou porovnat ceníky všech distributoru

energií na příštírok.
A jak zjistily LN' čerstvě zveřej1ěná čísla7hruba padesáti společ.
rtostí na trhu se vyplatí slďovat.
Až tisíc korun ročně můŽe napří-

Kolik |ze ušetřit
u nejlevnější
konkurence
Byt v Praze,
ohřev vody na plyn

eIektřina.tl4o korun
klad v příštímroce ušetřit rodina,
plyn.43ó3 korun
pokud změní dodavatele elektřiny.
Kdo doma topi elektrickýÍÍi přiEyt na jižníMoravě,
motopy; dokaže po důsledném hle-'
óhřev vody na B|yn
dání optirnálního distributora Žískat slew až čtyř tisícikorun.
e|ektřina .978 korun
Mnozi z menších či začínajicich pIyn.z3óo korun
hráčůnaenergetickém trhu totiž dokázali energii nakoupit výhodněji
než energetičtíobři ČEZ, E.oN či energetický trh a vytápění Milan
RwE. A těžit z toho mohou právě Bechyně.
zákaznici'

Ještě wýhodnější můžebýt pro
Čechy změna dodavatele zemního
plynu. Přechodem od tradičních
plynríren k někteým z desítek konkurenčních dodavatelů lze srazit ná-

klady o čtlrtinu i více. U větších rodinných domů můžejít o úsporu až
deseti tisíc korun ročně.

Má to samozřejmě pár háčků'
Vyhledávání té správné nabídkyje
složitějšínež v minulosti. Dodávku elektřiny domácnostem nabízí
již 50 různých firem, prodejců plynu je jen o málo méně. ,,Rada
z nich uvedla na trh spoustu téměř

shodných tarifů. Trh už začinábýt

pro zÍkaznka nepřehledný a bez
spolehlivého srovnávačé se v něm
obtížně vyznává,,,říká expert na

CTETE V LN
odešel pos|ední
ve|ký modernista
HoR|zoilT Ve věku

neuvěřitelných 104 |et zemřel '
oscar Niemeyer. Brazilský
architekt, který stvořiI zbrusu
nové hlavní
strana|rl

město.

Gazpromu, aby j,qj donutila snížit
dovozní ceny, ěimžby samavýrazně zlevnila. Výsledek se můŽe dostavit již na jaře příštího.roku.
,,Úspěch RWE v arbitraži je velmi
pravděpodobný'.. tipuje šéfporadenské firmy ENA Jiří Gavor.
Naopak obavy z bankrotu nových dodavatelů energií se aspoň
zatím nenaplnily. V minulosti sice

zkrachovaly společnosti Moravia

Energo a Korea Invest, obě se však
zarněřovaly nadodávky proudu vel.
kým odběratelům zřad firem.
Napřípad kolapsu původního do-

davatele navíc pamatují zákony.

Zákazlik v takovém případě skon-

či zpátky u tradičníhododavatele

elektřiny či plynu v daném kraji.
Češise měnit dodavateleiiž naLidé by rozhodně měli zvážtt učili. Jen za prvníchjedenáct měsípřechod ke společnostem, které ců letošního roku převedli k jiné|oví klienty s nasazením podo- mu dodavateli 434 tisic odběrných
mních prodejců. Úspora peněz je míštna elekřinu a 320 tisíc v případě zemnÍro plytlu. Více než tři čtwtam podle expertů minimální.
Daní za převod odběrného místa tiny změn mají na svědomí domáck menšímu dodavateli můžebýt nosti. Ne každý však má odvahu
nižšíúroveň zékaznický ch s|lžeb.
odejít jinam. ,,Řada lidí se změny
Existuje navíc riziko, že tevný obává, hlavně pro staršílidi je to
dodavatel v průběhu rokl zdtaží. něco nepředstavitelného,.. říká Jiří
stačípřipomenout příklad společ- Gavor.
nosti Bohemia Energy, která před
Slevu, byť mírnější'|ze ziskaÍ
rokem přišla s velmi atraktivními i u stávajícího dodavatele. Kdo nepotřebuje mít v ruce vyúčtovánína
cenami elektřiny a náhle v polovipapíře' můŽe volit elektronické tarině února zdražila.
Vysoké rozdíIy v cenách mezi fy, které bývají levnější. Slevu lze
největším dodavatelem plynu získat také v případě,že si klient od
RWE a dravými konkurenty také své firmy objedná elekřinu i plyn.
nemusí dlouho vydržet. RWE nyní Porovnejte ceny energií

vede aÍbitÍážproti

ruskému
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I\eien Rath, ale i
RADEK KEDROII
O1{DREJ GOLIS

PMHAJešIě minulý týden živila na-

ději' že z korupčníkauzy Davida

Ratha vyjde se symbolick]ýrn tres-
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