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Energetické služby

Česká energie je připravena zajistit v rámci dodávky elektřiny, zemního plynu nebo samostatně následující
služby:

•

Sdružené dodávky. Jako jeden z prvních obchodníků na trhu, jsme držitelem obou licencí na
obchodování s elektrickou energií a se zemním plynem a jsme připraveni a schopni zásobovat naše
klienty oběma těmito komoditami.

•

Konkurenceschopnou cenu dodávek elektrické energie a zemního plynu. Díky nízkým
provozním nákladům a obezřetné nákupní politice jsme schopni nabízet plně konkurenceschopné ceny
energií na základě výsledku analýzy technických parametrů Vašich odběrných míst.

•

Cenové sjednocení. Do technicky srovnatelných odběrných míst klienta dodáváme elektrickou
energii a zemní plyn za stejných cenových podmínek, bez ohledu na jeho dislokaci a tedy příslušnost do
působnosti jednotlivých distribučních společností. Tím dosahujeme jednak lepší ceny a dále
umožňujeme souměřitelnost nákladů za energie včetně vyhodnocení ekonomického chování jednotlivých
provozoven.

•

Snížení nákladů optimalizací smluvních parametrů odběrních míst. Díky bohaté
praxi z poradenské činnosti v této oblasti se nám daří ne zanedbatelným způsobem snižovat distribuční
část nákladů jednotlivých provozoven. Optimálním nastavením parametrů se nám v řadě případů daří
zabezpečit úspory výrazně překračující úspory ze samotných dodávek elektrické energie a zemního
plynu.

•

Plná podpora administrace změny dodavatele. Součástí našich služeb je, že v případě
naší spolupráce samozřejmě zajišťujeme všechny administrativní kroky potřebné pro změnu dodavatele
elektrické energie, zemního plynu a to na základě standardizované úředně ověřené plné moci.
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Snížení nákladů a zjednodušení účetnictví. Díky schopnosti zasílání jedné zálohové a
jedné doplatkové faktury za elektrickou energii i zemní plyn, s podrobným a přehledným rozúčtováním
spotřeb a plateb za danou komoditu.

•

Snížení provozních nákladů ekonomických útvarů. Náš vlastní SW nám umožňuje
pružně reagovat na potřeby jak jednotlivých subjektů, tak především síťových klientů z hlediska struktury
nákladových středisek a interních pravidel účtování nákladů. Jsme schopni fakturovat dodávky včetně
distribučních služeb jednou fakturou za celou síť s detailním rozúčtováním nákladových středisek v
příloze včetně nastavení elektronického přenosu fakturačních dat, či rozfakturaci na jednotlivé
samostatné účetní jednotky včetně možnosti uzavírat účetnictví k ultimu roku i v maloodběrech a
minimalizovat tak objem dohadných položek ve vašem účetnictví.

•

Kvalitu a záruky. Naše společnost je samozřejmě držitelem licencí na obchodování se zemním
plynem a elektřinou. Mimo to jsme držitelem certifikátu ISO 9001/2009.

•

Manažerské informace. Jsme připraveni periodicky zpracovávat přehled nákladů a spotřeby
energií pro hodnocení plnění stanovených ukazatelů, včetně jejich predikce pro plánovací proces. Vaši
pověření pracovníci mají on line přístup ke všem měřeným a fakturačním údajům, datovému skladu a
archivu faktur včetně možnosti exportu.

V případě jakýchkoli dotazů je Vám dnes k dispozici náš tým odborníků :
Dodávky elektrické energie –
Ing.Ladislav Těťál – vedoucí našeho regionálního zastoupení v Plzni
Dodávky zemního plynu –
Ing.František Markvart
Projekty fotovoltaických elektráren –
Petr Beneš
Všeobecné dotazy –
Mgr. Jakub Urban
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