E.ON – dodavatel elektřiny, plynu
a souvisejících služeb
Ing. Luboš Jedlička
E.ON Energie, a.s.

Koncern E.ON
Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu
s elektřinou a plynem
y
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y
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Jeden z největších soukromých dodavatelů elektřiny a plynu na světě
Obrat v roce 2011 - téměř 113 mld. €
Počet zaměstnanců více než 79 tis.
Počet zákazníků více než 30 mil.
Pracujeme v 39 zemích
Vznik v červnu 2000
fúzí VEBA a VIAG

E.ON Energie, a.s. – dodavatel elektřiny a plynu
E.ON Energie, a.s. dodavatel elektřiny, plynu a
služeb na celém území ČR
100%

Počet zákazníků elektřiny 1 387 tis. *
Dodávka zákazníkům 15,2 TWh *
Podíl na trhu s elektřinou cca 19 %
Podíl na trhu s plynem cca 6 %
Počet zaměstnanců 162

* Zveřejněné údaje z roku 2012
3
3

Co je to E.ON Energie24
Internetová služba na způsob internetového bankovnictví pro
domácnosti, firmy i organizace a obce odebírající elektřinu ze sítí NN.
y Zdarma pro zákazníky E.ON
y Elektřina i zemní plyn*
y 24 h / 365 dní
y Aktuální přehled o všech místech
spotřeby na jednom místě

→ www.energie24.cz
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Jaké informace a služby Energie24 obsahuje?
y Informace o využívaných produktech a službách
y Historii spotřeby elektřiny a zemního plynu
y Platební informace
y Download fakturačních dokladů
y Informace o technické specifikaci vašeho místa spotřeby
V čem je tato nová služba na českém trhu unikátní?
y oznamování informací o plánovaném přerušení dodávky
y oznamování informací o změně doby platnosti NT a VT přes
e-mail, SMS
y Zjednodušené zadávání požadavků přes chytré on-line formuláře
Registrace online na → www.energie24.cz

→ www.energie24.cz
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Produkt „Obec36“ - speciální produkt pro obce a města
• produkt určený pro obce a města, včetně jimi vlastněných a zřizovaných
subjektů,
• fixní cena elektřiny po dobu 3 let pro období (1.1. 2014 – 31.12.2016)
s následnou prolongací na další tříleté období, a to i opakovaně.

• Výhody
o garance ceny po dobu 3 let,
- > podklad pro dlouhodobé rozpočty,
o garance ceny v Kč, nikoliv v %,
o rychlá a efektivní komunikace přes
specializovanou linku Business Line,
o výhodnější ceny oproti standardním produktům,
o nabídka platí i pro Vaše příspěvkové organizace.
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Víceletý produkt zemního plynu – PLYN24
• E.ON Vám nabízí možnost nabídky produktu dodávky zemního plynu na
delší období,
• zákazníkovi garantujeme fixní cenu na 1, 2 nebo 3 roky.
• Výhody:
• fixní cena zemního plynu po dobu několika let - ochrání Vás před
cenovými výkyvy komodit a měnovým rizikem,
• díky fixní ceně můžete snadněji a přesněji stanovit rozpočtový výhled
výdajů na následující roky,
• E.ON poskytuje dodávky energií splňující nejvyšší standardy kvality za
konkurenceschopnou cenu,
• rychlá a efektivní komunikace přes specializovanou zákaznickou linku.
Být partnerem E.ON se vyplatí!
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Produkty na dodávku zemního plynu
a jejich porovnání s cenami RWE
Distribuční území JMP Net
E.ON Standard plyn RWE plyn Standard
Spotřeba
Úspora u E.ON
v MWh Platba celkem s DPH Platba celkem s DPH
Kč

Úspora u E.ON
%

E.ON Standard plyn
y jednoletý produkt bez
fixace ceny.

10

14 920

16 874

1 954

12%

30

38 164

45 065

6 901

15%

nižší ceny srovnání s

50

63 387

73 405

10 018

14%

RWE Standard

Distribuční území JMP Net
E.ON Fix2015
Spotřeba
v MWh Platba celkem s DPH

14 %

E.ON Fix2015
RWE plyn Standard

Úspora u E.ON
Platba celkem s DPH
Kč

Úspora u E.ON
%

10

15 704

16 874

1 170

7%

30

40 517

45 065

4 548

10%

50

66 611

73405

6 794

9%
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y v průměru o

y dvouletý produkt s fixními
cenami do 31.12.2015
y v průměru o

10 %

nižší ceny srovnání s
RWE Standard

Produkty na dodávku zemního plynu
a jejich porovnání s cenami Bohemia Energy
Distribuční území JMP Net
E.ON Standard plyn
BE Standard
Spotřeba
Úspora u E.ON
v MWh Platba celkem s DPH Platba celkem s DPH
Kč

Úspora u E.ON
%

E.ON Standard plyn
y jednoletý produkt bez
fixace ceny.

10

14 920

17 609

2 689

15%

30

38 164

47 450

9 286

20%

produktem Bohemia

50

63 386

77 440

14 054

18%

Energy

Distribuční území JMP Net
E.ON Fix2015
Spotřeba
v MWh Platba celkem s DPH

E.ON Fix2015
BE Standard

Úspora u E.ON
Platba celkem s DPH
Kč

Úspora u E.ON
%

10

15 704

17 609

1 905

11%

30

40 517

47 450

6 934

15%

50

66 611

77 440

10 830

14%
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y srovnání se standardním

y dvouletý produkt s fixními
cenami do 31.12.2015
y srovnání se standardním
produktem Bohemia
Energy.

CNG

CNG versus LPG
CNG – stlačený zemní plyn

LPG – kapalný zemní plyn

• těžba - ropná (naftová) nebo uhelná

y LPG obsahuje cca 50 % propanu + 50 %

(karbonská) ložiska,
y zaručená vysoká kvalita plynu v celé ČR,
y uskladněn v plynném skupenství
v silnostěnných tlakových nádobách (tlak
200 bar),
y lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze
snadno odvětrat => není omezena možnost
parkování oproti LPG,
y oktanové číslo 130,
y umožňuje parkování v podzemních
garážích (dle zákona).
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butanu,
y je vedlejším produktem při zpracování ropy
v rafinériích, či při těžbě zemního plynu,
y nejednotná kvalita, záleží na distributorovi
resp. zdroji,
y uskladněn v kapalném skupenství
v tlakových nádobách,
y v plynném skupenství těžší než vzduch,
shromažďuje se v prohlubních, kanálech,
y neumožňuje parkování v podzemních
garážích.

Výhody CNG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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úspora provozních nákladů,
pořizovací cena nižší cca o 50% oproti klasickým palivům,
nulová silniční daň pro vozy na CNG do 12 tun,
nižší sazba spotřební daně – garantovaný vývoj až do roku 2020,
ekologický provoz (emise CO2 nižší až o 30%, NOX o 60%, nulové
emise prašných částic, nižší emise hluku, atd.),
cenová dostupnost a použitelnost (autobusy, automobily, traktory),
CNG zamezuje úniku pohonných hmot (neviditelné úspory),
bezpečnost CNG (bezpečnostní prvky, fyzikální vlastnosti zemního
plynu),
cenová stálost komodity plynu (není závislý na ceně ropy).

Manažer prodeje – Key account manager – KAM
má zodpovědnost za komunikaci a celkovou obchodní politiku s klíčovými
zákazníky. Jeho povinností je udržovat a rozvíjet dlouhodobé vztahy se
svými zákazníky. V rámci své práce připravuje nabídky a vyjednává
obchodní podmínky dodávek energií pro naše zákazníky. Je v kontaktu se
zákazníky a řeší jejich potřeby během obchodní spolupráce.

Oblastní manažer – OM
pomocí systematické a komplexní péče řeší rozmanité požadavky starostů
a osob ovlivňujících veřejné mínění v municipalitách, a to ve všech oblastech
zájmu municipalit. Zlepšuje výměnu informaci mezi osobami zodpovědnými
za daný region a centrálními útvary a tím pádem tak usnadní a posílí
obchodní činnost v regionu. Stará se o požadavky a žádosti zákazníků,
aby dokázal ještě lépe uspokojit jejich potřeby.
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Business Line

• Provozní doba: pracovní dny 7.00 – 17.00 hod.
• Telefonní číslo: 840 111 250
• Email: businessline@eon.cz
• Poštovní adresa:

Business Line
E.ON Česká republika, s.r.o.
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Vývoj cen elektřiny a plynu

Struktura celkové platby za elektřinu v roce 2013
Budova s el. ohřevem TUV
Roční spotřeba 10 MWh:
6,4 MWh v nízkém tarifu
3,6 MWh ve vysokém tarifu

Průměrná cena 4 014 Kč/MWh bez DPH
40 141 Kč/rok bez DPH
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Veřejné osvětlení
Roční spotřeba 10 MWh

Průměrná cena 2 644 Kč/MWh bez DPH
26 436 Kč/rok bez DPH

Oba odběry jsou na distribučním území E.ON, hlavní jistič 3 x 25 A

Výhled vývoje cen elektřiny na rok 2014
Budova s el. ohřevem TUV
40 141

36 114 Kč/rok
-10,0% %

Roční spotřeba: 6,4 MWh v nízkém tarifu
3,6 MWh ve vysokém tarifu
Složka ceny

Předpokládaná
změna ceny

Dodávka
elektřiny

pokles 10 až 15 %

OTE

mírný nárůst

Systémové
služby

2013

2014

16 636

14 709

76

76

pokles cca 10 %

1 322

1 190

OZE, KVET, DZ

pokles 15 %

5 830

4 950

Daň z elektřiny

zachování výše

283

283

Distribuce
elektřiny

pokles 5 až 8 %

15 995

14 907

Celkem bez
DPH

pokles ceny o 6 až
10 %

40 141

36 114

-10,0%

Upozornění: Údaje jsou předběžné, ceny jsou v
procesu přípravy.
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-9%

Struktura celkové platby za plyn v roce 2013
Vytápěný domek

Škola

Roční spotřeba 25 MWh

Roční spotřeba 231 MWh

30,6 Kč/MWh

Průměrná cena 1 169 Kč/MWh bez DPH
29 229 Kč/rok bez DPH

Průměrná cena 1 178 Kč/MWh bez DPH
272 152 Kč/rok bez DPH

Vysvětlivky :
* Odběr je na distribučním území E.ON
** Daň je uplatněna pro plyn na výrobu tepla, není ale uplatněna pro domácnosti a blokové
kotelny a dále například na základě povolení pro plyn pro výrobu elektřiny a kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla . Podrobnosti viz. Zákon č. 261/2007 sb. O stabilizaci veřejných rozpočtů,
část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů.
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Výhled vývoje cen zemního plynu na rok 2014
Vytápění domácnosti
29 229

Roční spotřeba 25 MWh

29 010

Kč/rok bez
Složka ceny
DPH

2 013

2 014

-0,7% %
Komodita plyn
OTE
Přepravní a
skladovací kapacita
Daň z plynu
Distribuce plynu
CELKEM

19 740

19 740

499

499

1 704

1 704

0

0

7 286

7 067

29 229

29 010

Upozornění: Údaje jsou předběžné, ceny jsou v
procesu přípravy.
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HROMADNÉ AUKCE PRO OBYVATELE OBCÍ
Proč se E.ON neúčastní?

ELEKTRONICKÉ AUKCE JAKO NÁSTROJ
Elektronické aukce jsou důsledkem přirozeného vývoje tržního prostředí,
slouží k dosažení nízké ceny u snadno srovnatelných komodit či služeb.
Jde o transparentní způsob naplnění smyslu zákona o zadávání veřejných
zakázek. Nevýhodou je, že reflektují pouze jedno kritérium – cenu. V případě
strategických komodit a veřejné správy to může být nepřijatelné.
E.ON ČR se elektronických aukcí pořádaných veřejnými zadavateli účastní.
E.ON ČR také nakupuje systémem elektronických aukcí.

HROMADNÝCH AUKCÍ PRO OBYVATELSTVO SE E.ON
NEÚČASTNÍ. PROČ?
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Děkujeme Vám za pozornost
lubos.jedlicka@eon.cz

lukas.svoboda@eon.cz

