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TISKOVÁ ZPRÁVA

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák mohou výrazně ušetřit. Spojí-li se větší počet domácností, m  ají   
možnost prostřednictvím e-aukce získat výhodnější ceny za elektrickou energii a zemní plyn.  

9. 4. 2013/ Občané a podnikatelé mají možnost snížit své měsíční výdaje. Od včerejšího dne začalo  
na úřadě v Mariánských Horách a Hulvákách fungovat kontaktní místo, kde je k dispozici pracovník 
společnosti eCENTRE, která nabízí služby v oblasti elektronických aukcí. Přihlásit se mohou 
jednotlivé domácnosti i bytová družstva. Pořádající firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné 
podmínky a osloví všechny dodavatele na trhu, aby o skupinu domácností soutěžili v on-line 
elektronické aukci.  

Kontaktní místo, které občané najdou na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 
65 v zasedací místnosti budovy B v přízemí,  je otevřeno každé pondělí do 13 do 17 hodin,  a to až do 
27. května.  

Chtějí-li se občané do aukce zapojit, stačí, aby podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato 
smlouva, která je bezúplatná, definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii 
smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního plynu a kopii ročního vyúčtování. 

Podle ředitele společnosti Vítězslava Grygara jsou domácnosti v nevýhodě, protože jako jednotlivci nakupují 
energie v nižších objemech, než třeba středně velké firmy a mají tak horší vyjednávací pozici: „Spojí-li se 
větší počet domácností dohromady, je to pro dodavatele dostatečně zajímavý objem poptávky, aby mohli 
nabídnout výhodnější ceny. Navíc málokdo z nás čte detailně všechny obchodní podmínky ve smlouvách a 
řeší, z čeho se nám skládají faktury za elektřinu či plyn. Cílem naší služby je také to, aby byly sjednocené 
podmínky pro dodavatele, kteří pak v e-aukci o celou skupinu domácností soutěží,“ popsal systém férové 
soutěže ředitel Grygar. 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky využívá elektronické aukce u veřejných zakázek. Obvod šetří tím-
to způsobem finance například u energií, zemního plynu a telekomunikací. „Hledali jsme možnosti, jak snížit 
dopad zvyšování cen na peněženky obyvatel našeho obvodu. A využití elektronické aukce pro domácnosti 
dává lidem šanci, že budou za energie platit méně,“ vysvětlila starostka městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky Liana Janáčková. Společnost e-CENTRE začala jako první v republice nabízet aukce pro 
domácnosti v březnu letošního roku. Tento způsob nákupu je výhodný jak pro občany, tak i pro dodavatele, 
kteří tímto způsobem mohou získat celou skupinu nových zákazníků. Pro občany je tato služba bezplatná. 
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-aukci vyhraje.

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupkyně společnosti eCENTRE Jarmila Grygarová osobně na 
kontaktním místě nebo telefonicky na +420 606 600 179. 
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