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Tisková zpráva 28.8.2015

Každý rok je to stejné. Přeplatek nebo doplatek? Máme na výběr?
V záři těžko odhadneme jaká bude letošní zima a spotřeba energie v topné sezóně. Můžeme se
pouze dohadovat a přát si mírnou zimu se sněhem pouze na Vánoce nebo na horách. Jak se tedy
připravit na nepředvidatelné počasí a zajistit si i přes dlouhou zimu přeplatek ve vyučtování za
energie nebo alespoň zaplatit méně, než doposud?
Jednou z možností je účast ve sdružených elektronických aukcí pro domácnosti na výběr nového
dodavatele elektřiny nebo plynu. Výhodou tohoto způsobu výběru nového poskytovatele je ten, že
nejenže získáte ceny nižší než aktuální ceníkové ceny na trhu za dodávku energie, ale získaté
také jistotu opakovaného administrativního servisu poskytovatele služby sdružených e-aukcí.

Jak to vlastně funguje?
Kontaktujete společnost, zabývající se sdruženými elektronickými aukcemi, předáte jí žádané
podklady (kopii smlouvy s dosavadním dodavatelem včetně platných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek a kopii posledního ročního vyučtování). Na základě předaných podkladů
Vám společnost nabídne možnosti řešení, nejčastěji účast v nejbližší elektronické aukci, která je
pro Vás zdarma a není svazující pokud v ní nezískáte nižší cenu.

A jaké úspory lze očekávat? 20 tisíc korun není vyjímkou.
Záleží na postavené smlouvě s dosavadním dodavatelem a spotřebě energie. Dle Alice
Mazurkové, ředitelky marketingu a komunikace společnosti eCENTRE, a.s., v průměru dosahují
domácnosti úspory 4-8 tisíc korun za elektřinu a 7 – 15 tisíci korun za zemní plyn za dvouleté
období. Není ovšem vyjímkou i vyšší úspora přesahující hranici 20 000 korun. Úspora je
dosahována u soutěžitelné složky energie, tj. u poplatků za dodávky energie bez distribuce.

Ceny energií nyní klesají. V aukcích jsou však nižší celý rok.
Stále nejste přesvědčeni o výhodnosti tohoto způsobu výběru nového dodavatele, u kterého navíc
šetříte svůj čas stráveny nad porovnáváním různých nabídek?
Pak se podívejte na graf vývoje cen na trhu s energiemi pro domácnosti vysoutěžných ve
sdružených elektronických aukcích e-Aukční síňě eCENTRE. Tak jako na každém trhu můžete
i v energiích sledovat vývoj a snažit se trefit do období, kdy jsou ceny na svém minimu, ale je to
PRAHA: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, e-mail: ecentre@ecentre.cz
OSTRAVA: Nemocniční ul. 987/12, 702 00 Ostrava, tel.: +420 597 075 400, e-mail: ecentre@ecentre.cz
IČ: 27149862 │ DIČ: CZ 27149862 │ č. ú. 205515008/0300, ČSOB, a.s.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339

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.

mnohdy nevyspytatelné. Na ceny energií má vliv pokles cen ropy, hospodářský růst či útlum, a to
nejen v rámci naší republiky, ale celosvětového hlediska. Asi každý z nás si pamatuje, jak zdrahly
ceny energií po havárii jaderné elektrárny Fukušima a s tím souvisejícím obratem v energetické
koncepci Německa v roce 2011. Aukce oproti tomu představují určitou jistotu. Nabízejí nižší ceny
než jsou aktuální ceníkové ceny, ať se děje co se děje, a to díky sdružení domácností do většího
celku. Sdružené domácnosti tak získávají sílu větších firem, a tím právě získávají lepší vyjednávací
pozici. Proto se ne vždy vyplácí otálet. Čím dříve se zapojíte, tím dříve můžete začít šetřit.

Graf č.1: Vývoj cen zemního plynu bez DPH (neregulovaná část) vysoutěžených v e-Aukční
síňi eCENTRE včetně stálého měsíčního poplatku
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Graf č.2: Vývoj cen elektrické energie bez DPH (neregulovaná část) vysoutěžených v eAukční síňi eCENTRE v sazbě NN D25d, D26d

Společnost eCENTRE, a.s.,
Společnost eCENTRE, a.s. působí na českém trhu od roku 2006. Zaměřuje se na komplexní
optimalizaci nákupních procesů s využitím elektronických nástrojů, jejímž výsledkem je snížení
nákladů a zjednodušení nákupních procesů. Je tvořena týmem analytiků, konzultantů, právníků
a odborníků na elektronické nákupy a veřejné zakázky. Mezi klienty společnosti eCENTRE patří
korporace, organizace státní správy, samosprávy a od roku 2013 také domácnosti.
Jako první v České republice zrealizovala centralizované zadání veřejné zakázky prostřednictvím
elektronické aukce, vytvořila unikátní nákupní systém a jako první provedla sdruženou
elektronickou aukci na nákup energií pro české domácnosti.
Společnost eCENTRE, a.s. je ve svém oboru lídrem na trhu. Nabízí svým klientům individuální
přístup, produkty ověřené praxí, nové technologie a způsoby řešení optimalizace nákupu a prodeje
s využitím elektronických nástrojů.
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