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Vážení zákazníci, 

S ohledem na současnou turbulentní situaci na trhu energií jsme se Vám rozhodli napsat krátký informativní email. 

O celé problematice si můžete také poslechnout rozhovor, který jsme dělali se serverem FocusON. Najdete v něm 

odpovědi na to, co se na trhu v současnosti děje, jaké jsou vyhlídky na nadcházející období a změny, které přinese 

novela energetického zákona.  

Asi jste postřehli, že v posledních dnech se objevuje stále více a více zpráv z energetiky, a bohužel nijak pozitivních – 

rostoucí ceny, vlny zdražování. Server Ekonomický deník vydal nedávno článek o tom, že největší alternativní dodavatel 

zvyšuje ceny energií na dvojnásobek. Velká většina dodavatelů v ČR již zdražila, nebo zdraží v nejbližších měsících. 

Mnoho menších i větších dodavatelů je na hranici krachu a podniká s velkými ztrátami. 

I přes tuto mediální smršť špatných zpráv (které jsou bohužel z velké části pravdivé) bychom Vás v první řadě chtěli 

uklidnit. Elektřinu i plyn pro Vás máme již kompletně nakoupené a pro rok 2022 i 2023 a jsme schopní pokrýt dodávku 

pro celkové portfolio zákazníků. Stromeček Vám tedy svítit bude. :-) 

Zároveň jsme v současné době úplně zastavili příjem nových zákazníků – i přesto, že se nám denně ozývají desítky 

zájemců, chceme být konzervativní a počkat, než se situace na energetickém trhu zklidní. Zároveň nechceme nové 

zákazníky zasmluvňovat za současné, vysoké ceny. 

I my plánujeme zdražení, ale na rozdíl od většiny dodavatelů jsme se rozhodli držet současné nízké ceny až do konce 

tohoto roku. Pro porovnání: 

• Ceník Bohemia Energy „BASIC“ platný od 1.11.2021: 1 MWh = 3400 Kč 

• Ceník ČEZ „Elektřina – na 1 rok v akci“ platný od 8.10.2021: 1 MWh = 4299 Kč 

• Náš ceník „STANDARD“ (platný až do konce roku): 1 MWh = 1630 Kč 

Až do ledna jsme tedy výrazně levnější než ceníky, které nabízí největší čeští dodavatelé. Od ledna očekáváme, že se 

budeme pohybovat na úrovni kolem 2600 Kč/MWh, ceníky ale zatím stále připravujeme.   

Vláda momentálně jedná o možném snížení DPH za energie. V případě, že k tomuto kroku dojde, budeme cenu za 

elektřinu tento rok o snížené DPH navyšovat, koncové ceny se pro Vás tedy nezmění. 

O něco Vás ale chceme požádat: i přesto, že nízké ceny budeme zachovávat až do konce roku, již od listopadu 

plánujeme navýšení záloh – chceme si být jistí, že zálohy bez problémů pokryjí nadcházející topnou sezónu a budou 

dostatečné i v případě, že přijde brzká zima. Navýšení záloh bude o 30-70 % (v závislosti na spotřebě, distribuční 

sazbě a dalších proměnných). Jedná se pouze o navýšení záloh (ne o zdražení) – při roční fakturaci Vám budou zálohy 

v případě přeplatku samozřejmě navráceny, a to v plné výši. Zálohy budou opět sníženy, jakmile se situace na trhu 

vrátí zpátky do normálu. Nové rozpisy záloh platné od listopadu bude zasílat v následujících dnech.  

Pokud máte možnost zálohy uhrazovat pomocí bankovního převodu, žádáme Vás o změnu na tuto formu úhrady. 

Stačí se nám ozvat (třeba na info@sforp.cz, nebo na infolinku 728 167 727) a my Vám způsob úhrady upravíme a 

vygenerujeme nový rozpis záloh s platebními údaji.  

Věříme, že tomuto kroku rozumíte – neděláme ho na lehkou váhu a primárně se chceme ujistit, že v případě dlouhé 

zimy Vás na faktuře nepřekvapí nepříjemné nedoplatky. Zároveň Vám doporučujeme snažit se svoji spotřebu elektřiny 

snížit na minimum, ať se současná situace na energetickém trhu, týkající nás všech, co nejméně odrazí na Vašem 

rozpočtu. 

S pozdravem, 

 

 

https://www.focuson.cz/focuson-prumerna-rodina-muze-rocne-za-energie-zaplatit-az-o-50-tisic-vic/

