Město Jevišovice pro své občany
Vážení občané,
velmi dlouhá zima nám všem sáhla hluboko do kapsy, neboť ceny za energie se
stále zvyšují. V současné době dosahují ceny až 1.100 Kč/MW zemního plynu.
Město Jevišovice pro Vás připravilo možnost úspory v této oblasti.
V loňském roce město prostřednictvím společnosti OPTIMAL ENERGY oslovilo
dodavatele zemního plynu a uspořilo tak skoro 30% z původní ceny dodaného
zemního plynu. Nyní město chce takovou možnost nabídnout i svým občanům.
Prostřednictvím města máte nyní možnost se sdružit a oslovit dodavatele zemního
plynu (na trhu jich působí více než 15) a dosáhnout výrazně nižší ceny. Po
Jevišovicích každý měsíc chodí obchodníci, kteří Vám nabízí „výhodné“ ceny
zemního plynu. Faktem je, že tyto ceny jsou vždy výhodné pouze pro tyto
obchodníky, kteří jsou honorovaní za počet ulovených „duší“, nikoliv pro Vás.
Tomuto jevu se město snaží zabránit vydáním Tržního řádu, který takové praktiky
zakazuje.
Nabízíme Vám možnost výrazné úspory. Je však třeba, aby se Vás zapojilo co
nejvíce.

Víte, že:
a) malí odběratelé platí výrazně vyšší ceny než velcí odběratelé?
b) na energiích můžete uspořit až desítky procent?
c) je mnoho spolehlivých dodavatelů energií s rozdílnými cenami?

Jen pár kroků k úsporám…
1. Město Jevišovice shromáždí potřebné podklady od občanů a podnikatelů, kteří
budou mít zájem se soutěže zúčastnit
2. Město Jevišovice spolu s partnerem zajistí analýzu podkladů získaných od
domácností a podnikatelů z Jevišovic.
3. Na základě zjištěných podkladů budou osloveni dodavatelé zemního plynu.
4. Na základě podaných nabídek bude vybrán nejvhodnější dodavatel.
5. Bude-li nová cena nižší než cena stávající, bude připravena k podpisu nová
smlouva o dodávce plynu.

Jak se zapojit:
Podklady potřebné pro zařazení do soutěže:
- Kopie smlouvy o dodávkách zemního plynu včetně případných dodatků a
všeobecných obchodních podmínek
- Kopie ročního vyúčtování dodávek zemního plynu

Způsob předání podkladů
- osobně na adresu město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 (kancelář starosty)
- nebo zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na výše uvedenou adresu.

Obálku s podklady prosím označte „Zemní plyn pro
domácnosti - Jevišovice“ a nejpozději do 31. 5. 2013
doručte na radnici v Jevišovicích.

Občané Jevišovic budou mít zajištěn 100%
administrativní servis a vše bude
Z D A R M A.
Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za zemní plyn, které hradíte, se skládají z
těchto částí:
Regulovaná složka – především cena za distribuci zemního plynu, která je
každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž
soutěžit.
Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze
soutěžit v nabídkách.
Neregulovaná složka u zemního plynu:
Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku.
V soutěží soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.

Časté otázky k soutěži
Je účast v soutěži pro obyvatele Jevišovic nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Vše je pro občany zcela ZDARMA!
Kolik domácností či podnikatelů se musí do soutěže přihlásit, aby se dosáhlo
očekávaného snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší ceny je
možné dosáhnout.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, musí obyvatelé uzavřít
smlouvy s vítězným dodavatelem?

Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená byla vyšší, než je st ávající cena klienta, klient
není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem.
Jaké slevy je možno dosáhnout?
Běžně se v soutěžích na dodávky komodit zemního plynu dosahuje úspor v rozmezí
10-30 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušet řily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách
smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně
bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude
výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě
nové smlouvy začít od října.
Bude mít vedení města nějaký prospěch z této akce?
Tím, že město Jevišovice tuto soutěž uspořádá pro s vé obyvatele, nezíská žádné
výhody.
Pokud má obyvatel Jevišovic více míst odběru (například 1 v Jevišovicích a 1 ve
Znojmě), bude soutěž zahrnovat všechna tato místa odběru?
Záleží jen na jeho vůli. Může do soutěže dát obě odběrná místa, ale také nemusí.
Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší
objem vložený do soutěže také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Mohou se obyvatelé účastnit soutěže, když mají uzavřenou smlouvu na dobu
určitou, např. do dubna
2014?
Ano mohou, tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich
stávající smlouvy, a to na dobu zbývající.
Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se
stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel, případně to vzejde
z analýzy, která bude pro město zpracována z poskytnutých podkladů.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě
získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100%
administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných,
nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek.
Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydli ště v Jevišovicích?
Ano, mohou za podmínek výše uvedených.

Kdo bude porovnávat nabídky?
Porovnáním nabídek bude pověřena společnost OPTIMAL ENERGY, která již podobné
služby poskytla městu Jevišovice.
Jak budou nabídky kontrolovány?
Veškeré podané nabídky si budou moci zájemci prohlédnout na veřejném
projednání, kam budou zájemci pozváni.

Jeden příklad za všechny:
Město Říčany u Prahy uspořádalo pro své občany podobnou akci a zajistilo pro své
občany úsporu dosahující 29,5% z původní ceny zemního plynu. Původní cena za
dodávku 15 100 MWh byla 17.120.000 Kč. Původní cena za 1 MWh tedy byla
1.133,- Kč. Po uspořádané soutěži dosáhly ceny 794 Kč/MWh. Jistě si každý z Vás
dokáže spočítat kolik by ušetřil, pokud by jeho náklady klesly o 30%.

Tyto peníze můžete využít jinak než je „darovat“ nadnárodním koncernům.

Slovo na závěr
Právě, když jsem připravoval tento materiál, vyšla zpráva, že dominantní dodavatel
zemního plynu je tak „hodný“, že zlevňuje o 10%. Je to stejný doda vatel, jenž
tvrdil:
a) Nakoupili jsme dlouhodobě drahou surovinu,
b) Pro nižší ceny není prostor,
a velkým odběratelům nabízel až o 40% nižší cenu než maloodběratelům.
Je zvláštní, že najednou to jde. A přesto na tom vydělá!!!!
Osobně nerozumím logice – čím méně odebírá, tím dražší surovina mu bude
dodávána. Náklady na určité množství suroviny jsou vždy stejné, ať odeberete 1 m3
nebo 1000 m3.
Pokud se nyní spojíme, podaří se nám zajistit ještě výhodnější cenu, oproti Vaší
současné nebo nabídnuté. Čím více se nás do soutěže zapojí, tím lepší cenu
získáme.
Mgr. Pavel Málek
Starosta města Jevišovice

