ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Z ENERGETICKÉ SOUTĚŽE 24.11.2016

Pro všechny klienty, kteří se zapojí do Energetické soutěže v prosinci 2016, máme zajištěné ceny za elektřinu a plyn z období
před zvýšením na burze. Níže uvedené ceny garantujeme na 24 měsíců, bez rizika zvýšení či jakýchkoliv úprav. I nadále tak
můžete získat plyn s výhodnou cenou 654 Kč/MWh bez měsíčního poplatku a elektřinu dle Vaší sazby. Měsíční poplatek u elektřiny je jednotný 50 Kč, bez rozlišení sazby. Využijte poslední možnosti získat nejvýhodnější ceny roku 2016.

ENERGETICKÉ SOUTĚŽE
STÁLE DRŽÍ NÍZKÉ CENY
Uvedené vítězné ceny jsou platné
pro Přihlášky k Energetické soutěži
zpracovatelné v období od 1.12. 2016
do 28.2.2017, s datem přepojení na nové
vítězné ceny nejpozději v roce 2017.

Elektřina

Vysoký tarif

Nízký tarif

D01d, D02d

1 079 Kč

není

D25d, D26d

1 295 Kč

780 Kč

D35d

1 299 Kč

999 Kč

D45d, D55d, D56d, D57d

1 295 Kč

995 Kč

D61d

1 299 Kč

999 Kč

Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky za MWh bez DPH. Měsíční poplatek 50 Kč bez DPH.

Ceny můžete získat okamžitě po zapojení
do Energetické soutěže na stránkách
www.terragroup.cz nebo v rámci
projektu www.obecobcanum.cz.

Poslední možnost: zajistěte si
výhodné ceny roku 2016!

Odběr plynu/rok

Cena plynu za MWh

Měsíční poplatek

0,1 - 1,89 MWh

654 Kč

0 Kč

1,9 - 7,59 MWh

654 Kč

0 Kč

7,6 a více MWh

654 Kč

0 Kč

Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky za MWh bez DPH. Bez měsíčního poplatku.

POSLEDNÍ DVĚ ZIMY BYLY NADPRŮMĚRNĚ TEPLÉ.
CO TA LETOŠNÍ?
V posledních dvou letech jsme si zvykli na
přeplatky, které nám obvykle zpříjemnili
konec topné sezóny. Paradoxně za to
nemohly nižší ceny, které by dodavatelé
svým zákazníkům nabídli, ale nadprůměrně
teplé zimy. “Zákazníci se tak mohli mylně
domnívat, že jejich ceny za energie poklesly,”
vysvětluje Vítězslav Vojáček, obchodní ředitel
Terra Group. “Jediným důvodem byla nižší
spotřeba plynu či elektřiny, podle toho jak
zákazník topí. Cena se obvykle nesnížila,

naopak, někteří dodavatelé ještě nenápadně
zdražili,” vysvětluje Vojáček. “Jednoznačně tak
doporučuji vyhledat na faktuře položku Cena
za dodávku a tuto částku porovnat s aktuální
cenou energií, např. z energetických soutěží.
Jen tak budete mít jistotu, že Vás případná
chladná zima nepřekvapí nepříjemným
doplatkem,” dodává Vojáček.
Ceny z energetických soutěží Terra Group
jsou garantované nejméně 2 roky všem
zapojeným klientům.

CENY ELEKTŘINY NA BURZE - PO VÝRAZNÉM RŮSTU MÍRNÁ KOREKCE
Graf znázorňuje vývoj ceny elektřiny
v korunách za MWh v uplynulých
12 měsících. Oranžová křivka znázorňuje
vývoj cen na komoditní burze. Černá křivka
vykresluje vývoj průměrných tržních cen
pro koncové odběratele.
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Červená křivka znázorňuje cenu elektřiny
pro koncové odběratele vysoutěženou
v energetických soutěžích Terra Group.

www.terragroup.cz

AKTUÁLNÍ SITUACE NA TRHU S ENERGIEMI
Plyn zlevní příští rok až o pět procent. U elektřiny se čeká na pokyn EU
Cena plynu by měla příští rok zákazníkům klesnout v průměru o tři až pět procent. V úterý to uvedl Energetický regulační úřad (ERÚ). U výhledu cen elektřiny záleží podle úřadu na tom, v jakém rozsahu a formě
přijde od Evropské komise potvrzení takzvaných notifikací pro podporované zdroje v ČR.
Úřad mírně zvýšil takzvanou regulovanou
složku ceny plynu, která tvoří asi pětinu
výsledné ceny. Očekává ale pokles takzvané
silové složky, která tvoří zbytek ceny a určují
ji sami dodavatelé.
Evropská komise v pondělí oznámila, že
schválila režim podpory obnovitelných
zdrojů v Česku. Při nezapočítání těchto tzv.
notifikací počítá ERÚ se snížením regulované
složky, která tvoří u elektřiny více než
polovinu výsledné ceny, o zhruba pětinu.
Podle rozhodnutí EK takzvanou notifikaci
získaly obnovitelné zdroje spuštěné v
období 2006 až 2012. Ministr průmyslu Jan
Mládek v pondělí řekl, že očekává, že ERÚ
neprodleně rozhodnutí komise zohlední a
příslušná cenová rozhodnutí vypíše.
Podpora pro obnovitelné zdroje zatím
nebude Vitásková však zatím nevypíše
podporu pro největší balík obnovitelných

zdrojů. A to přesto, že Evropská komise
v pondělí ohlásila, že tyto zdroje dostaly
notifikaci. „Zatím ji nemáme k dispozici,“
vysvětlila šéka ERÚ Alena Vitásková. To by se
mohlo promítnout i do cen pro domácnosti.
Regulovaná část, která tvoří zhruba polovinu
celkových plateb, by mohla klesnout o víc
než pětinu. Pokles je ale zatím teoretický
- až úřad obdrží notifikace, do cen pro
domácnosti je zapracuje.
Jinak ceny za distribuci stoupnou. V průměru
za celou ČR o 1,8 procenta.
Pokud by Vitásková pondělní notifikaci
nakonec do cen elektřiny vůbec
nezapracovala, zaplatí lidé s nejběžnější
sazbou v příštím roce celkem o deset
procent méně. U domácností, které elektřinu
používají k ohřevu vody či vytápění, by byl
výsledný pokles ceny ještě výraznější, až o 15
procent.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva
průmyslu budou mít provozovatelé
obnovitelných zdrojů příští rok nárok zhruba
na 37 miliard korun. Některým zdrojům
notifikace ale stále chybí. Podle dřívějšího
vyjádření ministerstva objem těchto zdrojů
je dvě až tři miliardy korun.
Podporu obnovitelným zdrojům na letošní
rok ERÚ vypsal na základě nařízení vlády
těsně před koncem loňského roku. Výplatu
umožnil během nepřítomnosti Vitáskové
tehdejší místopředseda úřadu Jan Nehoda,
jehož pak Vitásková odvolala. Vitásková
už dříve uvedla, že většina podpory, která
byla letos dosud vyplacena, byla vyplacena
nezákonně.
Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/plyn-zlevnipristi-rok-az-o-pet-procent-fcj-/ekonomika.
aspx?c=A161129_100836_ekonomika_pas

Terra Group úspěšně snižuje ceny za energie jednotlivcům, obcím,
firmám i zájmovým celkům
V roce 2016 společnost Terra Group, leader v oblasti pořádání energetických soutěží v České republice, pomohla snížit výdaje za energie desítkám tisíc domácností. Mnozí z nich se zapojili do projektu Obec Občanům
(www.obecobcanum.cz), který pomáhá šetřit za elektřinu a plyn nejen obcím samotným, ale především jejích
občanům. Také další projekty, které naše společnost připravila, přinesly domácnostem výrazné úspory.
Dlouhodobým cílem naší společnosti je
snižovat výdaje za energie. Nechceme
však dosáhnout jednorázové úspory, ale
naopak, zajímá nás úspora trvalá. Proto
všechny energetické soutěže, které jsme
v tomto roce organizovaly, přinesly všem
zapojeným garantovanou úsporu a cenu
nejméně na období 2 let.
Před vypršením tohoto období všechny
klienty opětovně zapojíme do nové
energetické soutěže. Tím zajišťujeme,
že všichni naši klienti mají trvale
nejvýhodnější ceny.
Služby, které našim klientům z řad
domácností poskytujeme, byly, jsou a

budou zdarma. Neschováváme se za žádné
složité smlouvy a poplatky, neprovozujeme
žádné drahé telefonní linky. Na naši
infolinku se dovoláte za běžnou sazbu
(nebo zdarma z neomezených tarifů) a
vždy jsme připraveni Vám pomoci.
Také proto si nás v roce 2016 vybrali
ke spolupráci mj. společnosti DrMax,
Euronics, Asociace záložních brigád,
Nezávislý odborový svaz Policie ČR a
mnohé další (viz www.terragroup.cz).
Vážíme si Vaší podpory a vzájemné
spolupráce, která je pro nás hlavní motivací
do dalších měsíců a let. I nadále pro Vás
budeme zajišťovat ty největší úspory.

VÁŠ KOORDINÁTOR:
Tel.: 533 101 335
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