Elektronická aukce pro občany Ohrobce
Kde získáte veškeré informace?
Dne 6. 5. 2013 od 1800 - 1900 hodin se bude na Obecním úřadě
v zasedací místnosti konat konzultace se zástupcem společnosti Ecentre, která je organizátorem elektronické aukce:
V případě dotazů - Kontaktní osoba: Hana Adamkovičová

Chcete snížit náklady na domácnost?
Ve městě Říčany, které první podobnou aukci zajistilo, se přihlásilo cca 500 domácností a díky své
společné síle dosáhly úspory 17% nákladů na elektřině a 30% na plynu – celkem za 7 milionů
korun (za 2 roky). V současné době podobné aukce připravuje řada dalších měst a obcí.
Technické zajištění aukce poskytuje společnost eCENTRE, český průkopník elektronických
nákupů, mimo jiné v jeho historicky první aukci v roce 2011 na služby mobilních operátorů
(dosažená úspora byla 61%!).

Do elektronické aukce pro dodávku levnějších energií se mají možnost
přihlásit všichni zájemci.
Cílem aukce je společně maximálně snížit náklady na elektřinu a plyn.
Je důležité, aby se do e-Aukce zapojilo co nejvíce domácností, protože čím větší bude objem
poptávky, tím nižší ceny mohou dodavatelé nabídnout.

Společný zájem
Osloví-li domácnost dodavatele sama za sebe, nemá moc dobrou vyjednávací pozici pro získání
lepších cen. Podaří-li se nám však sdružit aspoň 250 domácností, získáme tak najednou sílu
středně velké firmy. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti!

K Vašim úsporám vede jen pár kroků:
1. krok: Na Informačním centru (obecním úřadě) podepíšete dohodu o plné moci s eCENTRE a
předáte potřebné podklady. eCENTRE takto sesbírá podklady od všech domácností, které se
budou chtít zúčastnit. (obec upozorňuje na práva a povinnosti klienta: „je-li účelu dosaženo a
klient i přesto odmítne uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, je klient povinen zaplatit
eCentre …. náhradu za doposud provedenou činnost, a to ve výši 9% z hodnoty finančního
objemu roční spotřeby vybrané komodity za předchozí rok“)
2. krok: eCENTRE se sdruženou poptávkou skrze e-aukční síň osloví široké portfolio dodavatelů a
vyzve je k účasti v elektronické aukci

3. krok: Ve stanovený termín v internetové aukční proběhne soutěž mezi dodavateli o co nejnižší
cenu – je zajištěna férová soutěž s účinným mechanismem pro dosažení nejlepší možné ceny

4. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Je-li cena z
e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným
dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis
Lidé nemusí mít strach z žádných vstupních poplatků, aukce je pro ně zcela zdarma.
Finální počet sesbíraných podkladů bude do e-Aukční síně výchozí poptávkou, o kterou bude
soutěžit široké portfolio dodavatelů. Občané, kteří se projektu zúčastní a jejich náklady na energie
výběrem soutěžícího klesnou, budou mít poté možnost uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. V
opačném případě nemusí smlouvu vůbec podepsat.

Víte, že …
platby za energie, které hradíte, se skládají z regulované a neregulované složky, přičemž u
neregulované části je možné snížit náklady až o 10-20 %?
Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie se skládají z těchto částí:
REGULOVANÁ SLOŽKA je především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu),
která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
NEREGULOVANÁ SLOŽKA je část, jejíž výši si dodavatelé stanovují sami, a tudíž ji můžete
ovlivnit. Tuto část totiž lze soutěžit v e-Aukci.
Elektřina:
Neregulovanou složkou je cena za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek)
a pevná cena za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování,
evidenci, apod.). Neregulovaná složka tvoří cca 40 % z celkové platby za elektřinu.
Zemní plyn:
Neregulovanou složkou je cena za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku. Neregulovaná složka tvoří až 80 % z celkové platby za zemní plyn.

Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce
-

-

Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina
/ Zemní plyn) za každé odběrné místo
Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně detailního rozpisu spotřeby a
aktuálního rozpisu záloh opět za každé odběrné místo + informace o způsobu placení
záloh (pokud např. sipem, tak i číslo tohoto spojovacího čísla)
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

Pozn.: Smlouva je standardizovaný formulář společnosti eCENTRE. V případě zájmu soutěžit i
další komodity uvedené ve smlouvě (PHM, telekomunikace), můžete i tyto zaškrtnout – k ničemu
Vás to nezavazuje, jen v případě vyhlášení e-aukce na tyto komodity Vás společnost eCENTRE
osloví s výzvou k předání podkladů, budete-li mít zájem se zúčastnit.

Nejčastější otázky a odpovědi k aukci pro občany
Je účast v aukci pro obyvatele Ohrobce nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA!
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
-

-

Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina
/ Zemní plyn) za každé odběrné místo
Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně detailního rozpisu spotřeby a
aktuálního rozpisu záloh opět za každé odběrné místo + informace o způsobu placení
záloh (pokud např. sipem, tak i číslo tohoto spojovacího čísla)
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem – její formulář najdete uprostřed
Informačního listu a také na městském webu www.mestocernosice.cz

Pokud nemáte možnost zhotovit kopie svých smluv a vyúčtování, přineste na kontaktní místo
originály – obec Ohrobec poskytuje pro tento případ možnost bezplatně zhotovit kopii na místě.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny
pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není
povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné
komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na ni. Běžně však v aukcích na dodávky elektřiny a
plynu dosahujeme úspor v rozmezí 10-20 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů dané domácnosti. Standardně bývá
výpovědní lhůta 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné
výpovědi.
Jací dodavatelé se aukce účastní a je nějaké riziko výpadků dodávek energií a podobně?
Aukce se účastní zhruba desítka alternativních dodavatelů energií, kteří získali veškeré potřebné
licence dle české legislativy a jsou prověřenými a aktivními hráči na energetickém trhu. Dodávku
energie zajišťuje dle zákona vždy koncový dodavatel (např. v Ohrobci ČEZ). V aukci se soutěží
pouze silová elektřina a spotřeba zemního plynu, nemění se provozovatel ani podmínky koncové
distribuční sítě. Faktury budete dostávat od nového dodavatele (kterým může, ale nemusí být Váš
stávající), zatímco provoz přípojky elektřiny či plynu zůstává dle zákona pod stejnou firmou.
Jaký bude mít z této akce prospěch vedení obce a organizátor aukce eCENTRE?
Snahou vedení obce je pouze umožnit svým občanům dosáhnout úspor svých životních nákladů.
Společnost eCENTRE je komerční subjekt, který na základě smluvního ujednání za organizaci
aukce dostane od vítězného dodavatele provizi ve výši 4,5% ze soutěženého objemu.
Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 1 v Ohrobci a 1 na chalupě
v Krkonoších), může do aukce zahrnout všechna najednou?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem
je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-aukce také
zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.

Mohou se aukce zúčastnit také místní podnikatelé a místní firmy?
Ano, za stejných podmínek jako platí pro domácnosti.
Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např.
do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let a tito uživatelé se mohou k odběru
připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech bude
opětovně vyhlášena e-aukce.
Kde lze zjistit, na jak dlouhé období mám uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem,
pokud to není ze smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci Vám musí poskytnout stávající dodavatel.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti také 100% administrativní servis, díky kterému se
nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce nevýhodně nastavených
podmínek. V aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí
během aukce už jen ceny.

