Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Rád bych Vás touto formou poprosil o spolupráci a pomoc v oblasti řešení situace
na trhu v oblasti energií a to nejen pro obce a jimi zřízené subjekty, ale hlavně pro
běžného občana.
Určitě víte, že díky krachu několika společností, které zajišťovali dodávky energií na
českém trhu se hodně lidí dostalo do režimu tzv. Dodavatele poslední instance (DPI).

Sice to vyvolává pocit bezpečí, ale opak je pravdou. Co se aktuálně děje u těchto klientů:
1.

Platí nejvyšší možné ceny na trhu s přirážkou oproti tržní ceně ve výši několika
set korun, která je skryta v mimořádných nákladech spojených s tím, že se jim
aktuálně extrémně navyšují odběry.

2.

Klienti DPI aktuálně dostávají předpis na extrémně vysoké zálohy, které jsou pro
mnohé likvidační a začínají si půjčovat tzv. rychlé půjčky s vysokými úroky a
dostávají se tak do dluhové pasti. Nebo zálohy neplatí a hrozí jim riziko exekuce.

3.

Veškeré náklady spojené s aktuální cenou na trhu přebírá na sebe klient a nikdo
neví, kde se cena může posunout a díky blízké zimě se očekává další zvednutí
cen.

4.

Malí dodavatelé extrémně tlačí na klienty, aby přešli na burzovní ceník, který
je pro ně „výhodný“ opak je pravdou a to může občany dostat do velkých potíží.

5.

Představitelé některých zkrachovalých společností se snaží založit další firmu a
oslovit své bývalé klienty a nabádají je k přechodu k nim, což vnímáme jako
rizikové.

6.

Speciálně Bohemia Energy se snaží oklamat své bývalé klienty. Na závěrečném
vyúčtování je stav elektroměru daleko vyšší než skutečný. Majitelé se snaží
převádět majetek jinde, protože jim hrozí žaloba atp.

Bod 2) je vysoce rizikový. Aktuálně DPI zatím neví, jak to budou řešit, pokud klient
nezaplatí zálohu, neboť ta je povinná. Aktuální zákony na to nemyslí a nikdo neví, jak to
dopadne. Klientovi tak hrozí odstřihnutí od dodávek a možné exekuce.

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o zveřejnění informací na Vašich stránkách
s případnými odkazy na Energetický regulační úřad (ERÚ), který vdává oficiální
doporučení, jak postupovat. Zároveň nedávno vydal upozornění na energetické šmejdy,
kteří se snaží tuto situaci zneužít, protože se podvodně vydávají za tento úřad nebo si
vymýšlejí další neexistující úřady, aby oklamali lidi.
Odkazy na ERÚ:
Pozor na energošmejdy, kteří teď spotřebitelům nabízejí „pomoc“
Doporučený další postup včetně otázek a odpovědí od ERÚ a MPO(ministerstvo průmyslu
a obchodu)

Naše doporučení je okamžité přejití k nějakému dodavateli a využít aktuální možnosti
si zafixovat ceny na 1 rok (víc ne), dokud se trh neuklidní a následně v létě 2020 řešit cenu
na další období.
Aktuální rozdíl obchodních cen na trhu oproti DPI ČEZu je v případě elektřiny úspora
v 27% a v případě plynu oproti DPI GasNetu úspora až 30% u domácností.

Díky naší specializaci se na nás obracejí starostové, účetní a zaměstnanci OÚ,
abychom jim pomohli v této nelehké situaci. Tuto možnost nabízíme i vám a vašim
občanům. Jsme schopni Vám zkontrolovat nabídky a propočítat náklady a zároveň
pomoci s přechodem či výběrem dodavatele.

V případě dotazů nebo pomoci s textem pro zveřejnění na vašich stránkách
se neváhejte na mě obrátit nebo na mou kolegyni, specialistku sl. Rajnohovou Tel.:
777 462 562, Email: energie@ifclever.cz
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