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Dvacet čtyři rodin Ohrobce ušetří na elektřině přes 177 tisíc Kč (přes 23%) za rok 

díky elektronické aukci, aneb dobrým rozhodnutím k lepším podmínkám 

Obec Ohrobec připravila pro své občany možnost se zapojit do elektronické aukce 

elektřiny a plynu. Aukce se uskutečnila 8.7.2013 a z důvodu získání co nejnižších cen 

bylo sdruženo sedm českých měst a obcí, přičemž celkový objem odebíraných 

komodit se nasčítal na 4 150 841 Kč a výsledná úspora čítala 23,38 %, což je necelý 

jeden milion Kč. 

 

Elektronická aukce pro domácnosti realizovaná společností Arch consulting s.r.o. dopadla podle 

očekávání úspěšně. V naší obci se aukce na dodávky elektrické energie zúčastnilo 24 

domácností a jedna domácnost se připojila do aukce na dodávky zemního plynu, jejíž 

úspora čítá 23,74 %. Nikdo z účastníků neušetřil méně než slíbeným minimálních 15 %. 

Úspory nejvíce domácností se pohybovaly v intervalu 20–30 %. To také ovlivnilo 

i průměrnou úsporu naší obce, která čítá 23,18 %.  Obyvatelé naší obce tedy v souhrnu 

ušetřili 177 258 Kč. 

Vítěznými dodavateli se staly společnosti EP Energy Trading, a.s, která bude 

zajišťovat jednoleté dodávky elektrické energie, a VEMEX Energie, a.s., jež se zavázala 

k dvouletým dodávkám zemního plynu.  

 

 

 
 

 

Pro zařazení do sdruženého nákupu energií museli zájemci doručit organizátorovi roční 

vyúčtování dané komodity a smlouvu se stávajícím dodavatelem, dále podepsat smlouvu 

s organizátorem AukceJinak pro domácnosti. Na oplátku za jejich účast jim organizátor poskytl 

15% garanci, což znamenalo, že pokud nebude nevysoutěžena cena minimálně o 15 % lepší, 

nemusí zájemce novou smlouvu podepsat.  
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Kompletní výsledky jednotlivých komodit: 

Elektrická energie: 
Počet zúčastněných OM -  24 (vztaženo k doručovací adrese Zadavatele) 
Počet sazeb - 6 
Počet dodavatelů - 1 (ČEZ) 
Objem spotřeby v MWh - 505 
Celkový finanční soutěžitelný objem před aukcí – 758 120,- (včetně poplatku za OM) 
Celkový finanční objem  po aukci – 591 705,- 
Celková finanční úspora – 166 415,- (včetně poplatku za OM) 
Celková úspora v % - 21,80 
Celková úspora v % - 21,95 (včetně poplatku za OM) 
Průměrná cena jedné MWh před aukcí - 1475,- 
Průměrná cena jedné MWh po aukci - 1154,- 

Zemní plyn: 

Počet zúčastněných OM -  1 (vztaženo k doručovací adrese Zadavatele) 
Počet sazeb - 1 
Počet dodavatelů - 1 (PP) 
Objem spotřeby v MWh – 13,24 
Celkový finanční soutěžitelný objem před aukcí – 13 367,- (včetně poplatku za OM) 
Celkový finanční objem  po aukci – 10 194,- 
Celková finanční úspora – 3 173,- (včetně poplatku za OM) 
Celková úspora v % - 23,74 (včetně poplatku za OM) 
Průměrná cena jedné MWh před aukcí - 1010,- (včetně poplatku za OM) 
Průměrná cena jedné MWh po aukci - 770,- (včetně poplatku za OM) 

 

Jsme velmi rádi, že výsledek předčil původní očekávání a přinesl občanům, kteří se do 

aukce zapojili, výraznou úsporu.   

 

Pro ty občany, kteří by se chtěli aukce zúčastnit můžeme slíbit, že obdobnou akci budeme 

organizovat i nadále. 

Pokud nechcete čekat, stačí se obrátit na organizátora aukce, který nabízí dále stejnou 

příležitost i ostatním občanům, kteří mohou pomocí sdruženého nákupu a elektronické aukce 

ušetřit finanční prostředky své domácnosti. Více informací o této službě naleznete na webu 

provozovatele online aukční sítě (www.aukcejinak.cz/domacnosti) nebo na obecním úřadě. 

 

 

 

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 

starosta obce Ohrobec  

http://www.aukcejinak.cz/domacnosti

