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AUKCE ENERGIÍ BYLY TÉMATEM ENERGETICKÉHO FÓRA 2015 
 

Energetické fórum 2015, které se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. dubna 2015 v kongresovém 

centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové, se letos poprvé spojilo s veletrhem 

Teplárenské dny, který má již dlouholetou tradici. Součástí rozsáhlé akce byla i konference 

Úspory energií v obcích a městech. Možnosti úspor nejen v energiích, ale i v odpadovém 

hospodářství a dalších komoditách, které městům a obcím spolykají velké části jejich 

rozpočtů, prezentovala ředitelka marketingu a komunikace společnosti eCENTRE, a.s., Alice 

Mazurková. 

Již po 21. se začátkem dubna konaly Teplárenské dny, které každoročně představují nové 

technologie z oblasti výroby a distribuce tepla, primárních zdrojů energie jako je uhlí, plyn a ropa, 

nebo technologií pro využití odpadního tepla. Letos poprvé se však Teplárenské dny staly součástí 

Energetického fóra 2015, a rozšířily se tak o oblast elektroenergetiky, technologií k dosahování 

úspor energií a energetického managementu budov, zařízení pro energetické využití odpadů, nebo 

informačních a řídících systémů pro energetiku. (www.teplarenske-dny.cz/cs/). 

 

Energetické fórum 2015 nabídlo také mnoho tématických konferencí zacílených jak na města  

a obce, tak i na firmy. Jedním z témat konference Úspory energií v obcích a městech byly 

i rozsáhlé možnosti úspor prostřednictvím využití elektronických aukcí.  

 

„Subjekty veřejné správy mohou díky využití e-aukcí ušetřit nejen na nákupu elektřiny a zemního 

plynu, ale například i na svozu odpadů, což je výrazný náklad v rozpočtech obcí a měst. S využitím 

e-aukce a s tím spojeného servisu úřady šetří čas i peníze. Ušetřené finance tak potom mohou 

využít na další rozvoj obce, podporu podnikatelů, nebo jakýkoliv jiný projekt, který obec potřebuje.  

I u menších obcí se bavíme o úsporách v řádech i milionů, ne jen desítek tisíc korun,“ uvedla Alice 

Mazurková. 

 

Elektronické aukce jako obchodní nástroj představují jednání většího množství dodavatelů 

o ceně v reálném čase. Jedná se o efektivní elektronický nástroj, který splňuje všechny 

požadavky zákona. „Elektronické aukce je možné využívat u všech forem veřejných zakázek bez 

ohledu na jejich předpokládanou hodnotu. Samotná aukce ale nestačí. Je velmi důležité celou 

veřejnou zakázku pečlivě připravit a zadat přesná kritéria toho, co konkrétní obec či organizace 

potřebuje. A právě na to máme tým 50 lidí skládající se z odborníků na danou problematiku, ať už 

je to kancelářský materiál, stavební zakázky, odpadové hospodářství, oslovování a vyhledávání 

dodavatelů na trhu, nebo obchodování na komoditní burze,“ doplňuje Mazurková.  

 

http://www.teplarenske-dny.cz/cs/
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Nejčastěji jsou aukce využívany pro snížení cen elektrické energie, zemního plynu, 

telekomunikací, údržby zeleně, odpadů, zimní údržby, úklidových služeb, ale také zcela běžných 

položek, jako jsou potraviny, úklidové prostředky nebo kancelářské potřeby. 

 

Od roku 2013 mohou výhod agregace poptávky s využitím e-aukce využívat také domácnosti. 

„Mnoho měst a obcí na základě své vlastní dobré zkušenosti s námi spolupracuje na informační 

kampani, díky čemuž dnes už tisíce domácností šetří peníze ve svých rodinných rozpočtech. 

Starostové tak navíc podporují i menší podnikatele v obci, kteří se mohou zapojit do sdružených 

aukcí pro podnikatele, která je i pro ně zdarma,“ vysvětlila Alice Mazurková. 

 

 

 

 

AUKCE PRO OBCE A MĚSTA 

BRÁNA 

DO SVĚTA ÚSPOR 
Konference v rámci Energetického fóra 2015: Úspory energií v obcích a městech 

8. dubna 2015, Hradec Králové, kongresové centrum Nové Adalbertinum 


