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Také se vám to stalo? U dveří stojí sympatický muž v padnoucím obleku, v ruce aktovku 
se spoustou lejster, dopředu připravený projev. Nabízí slevu na energie v řádech desítek 
procent, slibuje, že vše proběhne bez komplikací a hlavně bez utrácení vašeho draho-
cenného času. 
Leckdy ten stejný člověk jde zkrátka jen zkontrolovat elektroměr či plynoměr. Nebo se 
vytasí s tvrzením, že skupina ČEZ zakládá novou divizi a je třeba rychle vyřídit papíro-
vání, aby nikdo nebyl bez proudu. 
Vždy mu ale jde hlavně o to, aby získal váš podpis. Jeho příjem se totiž z valné části (ne-
-li úplně) skládá z provize. A ta je bez podepsané smlouvy se zákazníkem nedosažitelná. 
I proto nemá motivaci nalévat toho nejčistšího vína.
Na internetu je možné nalézt celou řadu článků o úspoře, jíž lze dosáhnout změnou do-
davatele. Opravdu lze ušetřit tisíce nebo i desetitisíce korun? 
Řada portálů naopak vyjmenovává rizika a varuje před skrytými sankcemi. Jak se 
v tom všem vyznat, aniž byste museli dlouze studovat ceníky plné nepřehledných údajů 
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Zvolením vhodného partnera dodavatele 
energií skutečně lze výrazně snížit náklady. 
Zauvažovat o přechodu k jinému obchodníko-
vi se vyplatí. Tato publikace si neklade za cíl 
vybrat vám toho nejlevnějšího partnera. Nej-
levnější koneckonců neznamená ani stabilní, 
ani spolehlivý. Pojmenuje však všechna pod-
statná měřítka, podle nichž je možno dobře 
zvolit a docílit tak jak úspory, tak i garance 
slušného zacházení. Kniha poskytne ucele-
nou představu o fungování této oblasti každo-
denního života a poskytne potřebné informa-
ce pro optimální využívání těchto služeb.
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nebo porovnávat se sousedy vyúčtovací faktury? A už vůbec nikomu se asi nechce číst 
obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů k vyhodnocení toho, co je běžné a co už 
za hranou.
Zvolením vhodného partnera skutečně lze výrazně snížit náklady. Zauvažovat o přecho-
du k jinému obchodníkovi se vyplatí. Každá mince však má dvě strany. Na odběratele, 
který nemá čas na zkoumání všech nástrah, tak mohou čekat nepříjemné chvilky. 
Tato publikace si neklade za cíl vybrat vám toho nejlevnějšího partnera. Nejlevnější 
koneckonců neznamená ani stabilní, ani spolehlivý. Pojmenuje však všechna podstatná 
měřítka, podle nichž je možno dobře zvolit a docílit tak jak úspory, tak i garance sluš-
ného zacházení. Pro dodavatele by měl být každý odběratel rovnocenným partnerem, 
nikoli jen měřítkem zisku.
Faktury za energie nejsou tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ukáži vám, 
jak se vyznat nejen v nich, ale i cenících nebo produktech jednotlivých společností. 
Také se dozvíte, jak porovnat kvalitu zákaznického servisu nebo řešit reklamaci. A po-
kud už jste změnou prošli, ale nejste spokojeni, nastíním možnosti řešení. 
Energie jsou sice podstatnou částí plateb za váš dům či byt, neměly by ale zasahovat 
do volného času ani ruinovat peněženku. Dnešní doba nabízí možnost svobodné volby. 
Každý výběr je spjat s riziky. Po přečtení této publikace je omezíte na minimum a stejně 
tak zvýšíte šanci, že váš účet nebude každý rok o několik tisícovek chudší.

Michal Eisner  (info@michaleisner.cz)

V energiích působí již od rozdělení trhu.
Stál u zrodu několika dodavatelů s elektřinou a plynem. 
Je spoluautorem studií pro Energetický regulační úřad 
nebo Pražskou plynárenskou, a.s.
V současné době je minoritním spolumajitelem společnos-
ti EPK Trade s.r.o., zabývá se publikační činností v oblasti 
energií a poradenstvím.
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