
     
 
 
 
 

            
 
                                                               Tisková zpráva 
 

Elektronické aukce energií – 3. kolo 
 
Občané ze Svitav ušetřili v minulém roce téměř 2, 3 mil. Kč, podnikatelé a SVJ dalších více než 
400 tis. Kč. Nebáli se a stali se součástí nového trendu - sdružených e-aukcí na energie, díky 
kterým ušetřili tisíce korun ve svých rodinných a firemních rozpočtech. 
 
Právě to je možné říct o 263 domácnostech ze Svitav, 
které se v roce 2013 rozhodly zapojit do elektronické 
aukce, aby snížily své náklady na energie. Těchto 263 
rodin tak ušetří v příštích dvou letech dohromady téměř 
2,3 milionů korun, což tvoří úsporu přes 28% na 
nakupované elektřině a zemním plynu. U mnoha rodin 
se jedná o tisíce až desetitisíce korun ročně. 
 
Průměrné úspory ze silových částí jednotlivých 
komodit byly tyto: 
 
       Elektrická energie                  30,05 % 
 
       Zemní plyn                   28,50 % 
 
Nejvyšší dosažená úspora konkrétní domácnosti ze Svitav dosáhla 37 921 korun. 
 
„V celém Pardubickém kraji se zapojilo více než 35 měst a obcí, například již zmiňované Svitavy, ale 
také Pardubice, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Lanškroun, Horní a Dolní Čermná, Přelouč, Polička 
a mnohá další,“ doplňuje Martin Valušek, obchodní partner eCENTRE, který zajišťoval e-aukci 
právě pro svitavské občany. 
Princip sdružené e-aukce je jednoduchý. Když žádáte o snížení ceny dodavatele sám, nabízíte 
dodavateli jen vlastní objem, který spotřebováváte. Když se ale v e-aukci spojí stovky nebo tisíce 
domácností, nabízejí dodavateli odběr energie v rozsahu desítek miliónů korun. A na tak velký 
objem umí i dodavatelé nabídnout výrazně nižší ceny, než jsou na trhu běžné. Jinými slovy, čím více 
domácností se spojí, tím lepších cen mohou v e-aukci dosáhnout. 
„Tato naše služba má obrovskou přidanou hodnotu. Nabízí lidem nejen snížení nezbytně nutných 
výdajů, ale také potřebný administrativně právní servis spojený se změnou dodavatele energií. Díky 
aukci získávají lidé jistotu, že se už nemusejí bát skrytých poplatků a sankcí,“ vysvětluje Martin 
Valušek. 
 
Město Svitavy připravilo pro své občany a podnikatele již 3. kolo e-aukcí 

 
Občané, podnikatelé i společenství vlastníků jednotek, kteří se chtějí zapojit do aukce, mají opět 
možnost ve Svitavách, kde bude probíhat sběr podkladů od 13. do 28. května 2014 každé úterý         
a středu od 14 do 17 hodin v multifunkčním centru Fabrika. 
 



Výroční březnová e-aukce pro domácnosti opět ušetřila lidem peníze 

 

 
V posledním březnovém týdnu se konala letos již čtvrtá aukce pro domácnosti. Symbolická byla tím, 
že právě před rokem realizovala společnost eCENTRE první e-aukci pro domácnosti v České 
republice. Od té doby bylo realizováno pro domácnosti přes čtrnáct aukcí a skvělou zprávou je, že za 
pouhý rok ušetřilo 22 tis. domácností s eCENTRE celkem 225 mil. Kč, zejména na zemním plynu a 
elektrické energii. 
Téměř 1,7 mil. Kč zůstane v rodinných rozpočtech 231 domácností, které se zúčastnily 
březnové e-aukce. Většina rodin ušetří dvacet a více procent na energiích, a to dokonce oproti 
cenám roku 2014. 
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