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Po klidnějších měsících letních prázdnin a s blížící se topnou sezónou, se opět začínají ceny za elektřinu a plyn 
výrazněji měnit. Přestože na burze již ceny energií trvale rostou (http://www.terragroup.cz/pages/aktualni-ceny.php), 
energetické soutěže nadále přinášejí výrazné úspory. V té poslední, pořádané 22. 9. 2016 společností Terra Group, se 
navíc podařilo získat nulový měsíční poplatek u plynu, což přináší další úsporu pro každého, kdo plynem topí či vaří. 

Vysoutěžená cena 654 Kč za plyn je navíc o více než 150 Kč / MWh nižší, než je  
aktuální cena na trhu, doporučená státním úřadem ERÚ (Energetický regulační úřad).

ENERGETICKÉ SOUTĚŽE VÁS MOHOU, PODOBNĚ  
JAKO NĚKTERÉ BANKY, ZBAVIT MĚSÍČNÍCH POPLATKŮ. 

Poměrně běžnou součástí měsíčního 
vyúčtování za plyn bývají nemalé 
měsíční poplatky. Ty mnohdy dosahují 
až 200 Kč/měs., což je 2 400 Kč ročně, 
které musí spotřebitel zaplatit. Podobně 
jako některé banky, i v energiích je již 
možné získat nabídku, která měsíční 
poplatky zcela ruší. “V tomto roce se 
nám podařilo v energetických soutěžích 
pořádaných naší společností zbavit 

měsíčních poplatků více než deset tisíc 
domácností,” přibližuje Jiří Hofírek, člen 
představenstva společnosti Terra Group. 
“V energetické soutěži plyn 9/2016, jsme 
vysoutěžili cenu 654 Kč/MWh, což je pro 
klienta koncová cena. Měsíční poplatky 
zde nejsou a všichni klienti tak kromě 
nižší ceny za MWh získají i nulový měsíční 
poplatek,” doplňuje Jiří Hofírek další 
výhodu, které naše soutěže přinášejí.

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

Energetická soutěž pořádaná v září 
přinesla velmi výhodné ceny nejen pro 
elektřinu, ale i pro plyn. U této komodity 
se dokonce podařilo vysoutěžit 
dodavatele, který nabídl cenu 654 
Kč za MWh jako koncovou a všem 
klientům zcela ruší měsíční poplatky. 
Cena je navíc platná bez ohledu na 
výši spotřeby. 

Ceny můžete získat od 1. 10. 2016 po 
zapojení do Energetické soutěže na 
stránkách www.terragroup.cz nebo v 
rámci projektu www.obecobcanum.cz 

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

info@terragroup.czTel.: 533 101 335

Plyn Cena plynu za MWh Měsíční poplatek

Jakýkoliv spotřeba 654 Kč 0 Kč

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

ERÚ začal zveřejňovat na stránce www.
eru.cz indikativní ceny pro komoditu 
plyn. Ceny pro čtvrté čtvrtletí roku 
2016 jsou nastaveny v rozmezí 811 - 
1011 Kč/MWh. Tato cena je informací 
pro domácnosti, jaká by měla být 
férová cena za neregulovanou část 
ceny, označenovanou též jako cena za 
komoditu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
indikativní cenu, která není pro 
obchodníky nijak závazná, je na 
každém klientovi, aby si svou cenu 
plynu u svého dodavatele ověřil. 

Například u nás je cena za komoditu 
plyn 654 Kč/MWh, což je ještě 
výrazně méně, než doporučuje ERÚ.

Každý si může u Energetického regulačního úřadu ověřit, zda neplatí za plyn příliš mnoho
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Ve dvou kolech, které v městské části 
proběhly, se do Energetické soutěže 
zapojilo celkem 45 odběrných míst s 
průměrnou úsporou 8 971 Kč. Celková 
uspořená částka tak přesáhla 400 000 
Kč za 2 roky. 
Další úsporu pak přinesla individuální 
energetická soutěž pořádaná přímo 

pro městskou část Praha - Lochkov, 
kde úspora na obecních domech 
dosáhla 13 % u elektřiny a dokonce 19 
% u plynu. 

Za městskou část projekt hodnotil a 
referenci vystavil p. starosta Ing. Jiří 
Rendl.       Ke stažení na www.terragroup.cz

VÁŠ KOORDINÁTOR:

Městská část Praha - Lochkov i občané ušetřili v energetické 
soutěži za elektřinu i plyn značné prostředky

Průměrné tržní ceny a ceny z  
energetických soutěží se zpožděním 
kopírují vývoj cen na komoditní 
burze, protože jsou na nich přímo 
závislé. Kvůli zpoždění nástupu cen 
pro koncové odběratele však domác-
nosti stále mohou získat výhodné  
sazby za odběr zemního plynu. Je 
tedy ideální čas zajistit si je před 
dalším zdražováním. 

Graf znázorňuje vývoj ceny plynu 
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. Červená křivka znázorňu-
je cenu plynu pro koncové odběratele 
vysoutěženou v energetických 
soutěžích. Ta se dlouhodobě drží 
výrazně pod průměrnou tržní cenou.

PRŮMĚRNÁ TRŽNÍ CENA PLYNU JIŽ POMALU ROSTE.  
ENERGETICKÉ SOUTĚŽE JSOU PROTO STÁLE VÝHODNĚJŠÍ.

průměrná tržní cena

cena z energetických soutěží

cena na komoditní burze

Praha - Lochkov

www.obecobcanum.czinfo@terragroup.czTel.: 533 101 335

Do našich soutěží se zapojují 
dominantní i alternativní dodavatelé. 
Ještě před tím, než dodavatele 
zařadíme do energetické soutěže, 
ověřujeme jeho spolehlivost a kvalitu.   
Také díky tomu garantujeme vysokou 
úroveň energetické soutěže, díky které 
můžete ušetřit významné prostředky 
za dodávky elektřiny a plynu.

OVĚŘENÝ DODAVATELINFORMACE PRO ÚČASTNÍKY A ZÁJEMCE

Ceny energií dosažené v poslední 
energetické soutěži můžeme nyní 
nabídnout i vám. Máte tedy jistotu 
výhodných podmínek bez jakéhokoli 
čekání. 

Nejjednoduší způsob, jak tyto 
podmínky získat, je přihlásit se 
na www.obecobcanum.cz nebo 

telefonicky na čísle koordinátora 
pro vaši obec. Telefonní číslo je 
uvedeno ve spodní části této zprávy.  
Po přihlášení pro vás zajistíme zcela 
zdarma všechny úkony u stávajícího 
i nového dodavatele a k nejbližšímu 
termínu obdržíte novou smlouvu 
potvrzující garanci zajištěných cen na 
další 2 roky. 

PROJEKT OBEC OBČANŮM


