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Tisková zpráva – 13.01.2015

REKORDNĚ NEJNIŽŠÍ CENA ZEMNÍHO PLYNU
V první lednové aukci pro domácnosti, která se konala 7.1.2015, byla vysoutěžena rekordně
nejnižší cena zemního plynu za poslední období. Sdružené aukce tak kompenzují
očekávaný nárůst státem regulovaných poplatků, které se promítají do konečné ceny.
Energetický regulační úřad vydal 26.11.2014 tiskové zprávy, ve kterých informuje o regulovaných
cenách energie na rok 2015. U elektrické energie můžeme očekávat mírný pokles, u zemního
plynu naopak ceny porostou.
Regulované složky ceny elektřiny v roce 2015 opět mírně klesnou a domácnosti mohou zaplatit v
průměru o jednotky procent méně než v roce 2014. Oproti tomu konečné ceny plynu pro rok 2015
pravděpodobně mírně vzrostou. Pokud by cena komodity zůstala na úrovni cen roku 2014, vzroste
konečná cena plynu o 1- 2 %. Oznámila to na konci listopadu v tiskových zprávách předsedkyně
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková.
Naštěstí se cena komodity samotné, tedy neregulované části platby za zemní plyn, zatím výrazně
nezvyšuje. O to více překvapila první lednová aukce, kde cena plynu (neregulované části, pozn.
aut.) výrazně klesla.
V e-Aukční síni eCENTRE se vysoutěžila zatím nejnižší cenu plynu za poslední období.
V e-Aukční síni eCENTRE se každý měsíc soutěží ceny pro domácnosti i firmy, které se rozhodly
spojit své síly. Díky tomu vítězný dodavatel z aukce získává vždy celou skupinu klientů najednou.
Dne 7.1.2015 se konala první aukce roku 2015 a ta předčila očekávání.
"V zemním plynu se podařilo ušetřit přes 26 % oproti aktuálně platným ceníkovým cenám, tedy
cenám pro rok 2015. Vysoutěžená cena je nejnižší za poslední období a lidé, kteří se do aukce
zapojili, tak ušetří i tisíce korun ročně," informuje Alice Mazurková, ředitelka marketingu a
komunikace společnosti eCENTRE.
Sdružené aukce tak i nadále potvrzují svůj princip. Tedy že sdružením větší poptávky dohromady
je možné dosáhnout na lepší ceny, než jsou aktuálně na trhu dostupné.
"Je to logické. Je rozdíl, jestli máte vlastní objem energie třeba 30 tisíc korun ročně a žádáte
dodavatele o lepší cenu, nebo zda jste v pozici, kdy dodavatelé soutěží férově v e-aukci o objem
několika set domácností, tedy o objem poptávky v rozsahu třeba 14 milionů korun. V takovém
případě je pro dodavatele možnost získat celou skupinu klientů velmi zajímavá. A díky tomu umí
nabídnout i výrazně lepší ceny," potvrzuje Alice Mazurková.
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V případě potřeby nás kontaktujte:
Alice Mazurková - T: +420 734 380 547
Ředitelka marketingu a komunikace
eCENTRE
Společnost eCENTRE působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování
technologických procesů a využití elektronických aukcí, pomáhá snižovat náklady domácnostem, podnikatelům
i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila přes 1 miliardu korun. Společnost eCENTRE nabízí klientům
úsporu například v oblasti energií, služeb, telekomunikací a dalších položek.

Výhodou pro klienty e-Aukční síně eCENTRE jsou především garantované podmínky.
"Dodavatelé, kteří vstupují do aukce, souhlasí s tím, že garantují námi stanovené podmínky.
Například fakt, že ve smlouvě s klientem nebudou žádné skryté poplatky, nebo že nemůžou
smlouvu automaticky prolongovat," vysvětluje Alice Mazurková, co vnímá jako nejdůležitější přínos
této služby především pro domácnosti.

Související zprávy:
02.12.2014 - Energetický regulační úřad zveřejnil informace o regulovaných cenách energie na rok
2015
09.12.2014 - Rozhovor se studentkou, která ušetřila v aukci 15 tisíc korun
09.01.2015 - Opakovaná aukce energií (Zdroj:mukarov.cz)
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