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Vzhledem k výrazným pohybům cen elektřiny a plynu směrem vzhůru, společně se vzrůstající nervozitou týkající se 
možného vystoupení Velké Británie z Evropské unie, jsme na poslední chvíli červnovou energetickou soutěž zrušili. Po 
složitém jednání s vítězným dodavatelem květnové soutěže, společností Centropol, jsme tak dokázali i na další měsíc 
udržet ceny elektřiny a plynu na cenách vysoutěžených v poslední energetické soutěži.

CENA ELEKTŘINY NA BURZE JE NA LETOŠNÍM MAXIMU. U NÁS JE STÁLE NA MINIMU

ENERGETICKÁ SOUTĚŽ JE STÁLE VÝHODNOU VOLBOU

Prakticky od počátku roku se ceny 
elektřiny pohybovaly na nejnižších 
hodnotách od vzniku energetických 
burz. Ještě na přelomu února a března 

analytici spekulovali o tom, že jedna 
megawatthodina elektřiny na příští 
rok bude pravděpodobně stát pod 
20 eur. Jen za poslední měsíc však 

stoupla její cena o více než 15 procent 
a nyní se na pražské energetické burze 
prodávala za 28,50 eura za megawatt-
hodinu. Zdroj: hospodarskenoviny.cz

Vítězná cena z květnové energetické 
soutěže za elektřinu i plyn je i přes 
rostoucí cenu energií na burzách 
stále hluboko pod ceníkovými cenami 
dominantních dodavatelů a i nadále 
se vyplatí zvolit energetickou soutěž 
jako jistý prostředek k úspoře nákladů 
v domácnosti,“ komentuje situaci na 
trhu generální ředitel společnosti 

Terra Group, Ing. Petr Částek. 
V poslední energetické soutěži 
pořádané touto společnosti si 
domácnosti zajistily úsporu 1 280 Kč 
ročně za elektřinu a 4 340 Kč za plyn. 
Jedná se o průměrnou úsporu všech 
domácností zapojených do poslední 
energetické soutěže.

Elektřina Vysoký tarif Nízký tarif
D01d, D02d 1 060 Kč není

D25d 1 240 Kč 770 Kč

D35d 1 240 Kč 900 Kč

D45d 1 240 Kč 900 Kč

D56d 1 240 Kč 900 Kč

Zemní plyn 684 Kč

VÝSLEDKY UPLYNULÉ
 ENERGETICKÉ SOUTĚŽE

Zajistěte si co nejdříve výhodné ceny 
elektřiny na další 2 roky a případný 
další růst cen za energie vás neohrozí. 
Využijte výhodných cen bez měsíčních 
poplatků z poslední energetické 
soutěže. Ceny zemního plynu a 
elektřiny, které jsme pro vás zajistili,  
jsou uvedeny v tabulce vpravo.

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. Číslo je uvedeno na zadní 
straně 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. 

Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky, bez DPH. Měsíční poplatek je 0 Kč.

info@terragroup.cztel.: 533 101 335



Zastupitelstvo obce v březnu 2016 
rozhodlo o zapojení do projektu 
Obec Občanům. Kromě obecního 
majetku se zapojili i místní občané a 
po vyhodnocení proběhlé energetické 
soutěže je již známa celková úspora, 
která v průměru činila 26,8 %. 

Starostka obce Hana Maudrová v 
zaslaném vyjádření přeje projektu 
Obec Občanům další spokojené 
účastníky a doporučuje jej i dalším 
obcím. Referenční list je ke stažení na 
www.terragroup.cz

VÁŠ KOORDINÁTOR:

OBEC BOSEŇ UŠETŘILA ZA ENERGIE TÉMĚŘ 70 TIS. KČ.
ZAPOJILA SE DO ENERGETICKÉ SOUTĚŽE

Vznik projektu byl iniciován 
samotnými obcemi, které reagovaly 
na přání občanů bezpečně získat lepší 
podmínky odběru elektřiny, zemního 
plynu a vody. Společně se zárukou 

transparentních smluvních podmínek 
a zajištění jednoduchého procesu 
případné změny dodavatele. 

Obce i občané díky zapojení do projektu 
mají možnost ušetřit průměrně 31,2 % 
nákladů prostřednictvím energetické 
soutěže, kdy spojením obcí a 
jednotlivých občanů v regionu se daří 
získat velkoobjemový balík. Ten ve 
veřejné soutěži získá společnost, jež 

garantuje nejnižší cenu po dobu 24 
měsíců od zahájení dodávky a zároveň 
dodrží poctivé smluvní podmínky.

Zároveň jsou zajištěny zcela zdarma 
všechny úkony u stávajícího i nového 
dodavatele a k nejbližšímu termínu 
obdržíte novou smlouvu potvrzující 
garanci zajištěných cen na další 2 roky. 
Více informací o projektu naleznete na 
www.obecobcanum.cz.

PŘEDSTAVUJEME PROJEKT OBEC OBČANŮM - PROJEKT PRO AKTIVNÍ OBCE A OBČANY

Průměrné tržní ceny a ceny z en-
ergetických 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 sa-
zby 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.

CENY PLYNU SE ODRAZILY ODE DNA. 
DOMÁCNOSTI VŠAK STÁLE MOHOU ZÍSKAT VÝHODNÉ SAZBY

průměrná tržní cena

cena z energetických soutěží

cena na komoditní burze

Erb obce Boseň

www.terragroup.czinfo@terragroup.cztel.: 533 101 335

500

600

700

800

900

1000

1100


