
 

 

Čo je to elektronická aukcia?  

Jedná sa v podstate o elektronickú dražbu, v ktorej dodávatelia cez internet znižujú svoje ponuky 

a snažia sa tak získať skupinu klientov. Výhodou tohto spôsobu nakupovania je priehľadnosť 

celého priebehu nákupu a naviac fakt, že dodávatelia o svojho klienta férovo súťažia. 

 

 

Tlačová správa 27.02.2014 

Šetrenie nákladov na elektrickú energiu a zemný plyn pomocou elektronických aukcií 

s eCENTRE je možné už i na Slovensku! 

Elektrina, zemný plyn, potraviny, mobilné volania. To sú základné potreby, za ktoré v dnešnej dobe 

minie každý z nás nemalé čiastky. Očakávaný nárast cien práve týchto komodít tak nie je dobrou 

správou ani pre firmy, nieto pre domácnosti. Väčšina z nás sa domnieva, že ceny tohto tovaru či 

služieb nemôže nejako zásadne ovplyvniť. Bežný občan nemá čas obiehať všetkých dodávateľov 

a študovať ich zložito spísané zmluvy a podmienky a tiež pátrať po tom, kto mu tak ponúkne 

skutočne najvýhodnejšiu cenu 

Pokiaľ nie ste zrovna právnik, len ťažko sa koľko krát vyznáte v zložito napísaných podmienkach 

energetických dodávateľov, pričom , tieto dodatky a podmienky zmlúv sú obyčajne presahujúce 

niekoľko strán. 

 

Spôsob zníženia  cien vďaka združeného dopytu domácností a firiem do elektronickej 

aukcie je v  Českej republike len málokomu neznámy. V minulom roku ušetrilo 21 tisíc 

českých domácností 210 miliónov českých korún, a to len vďaka tomu, že mali odvahu 

skúsiť niečo nové a združiť svoj dopyt pre dodávateľa energií do elektronickej aukcie. Teraz 

majú túto možnosť i občania Čadce a tešiť sa môžu i obyvatelia ďalších miest a obcí na 

Slovensku. 

V priebehu marca budú môcť občania a podnikatelia Čadce a okolitých obcí alebo miest odovzdať 

potrebné podklady na kontaktné miesto na MsÚ Čadca – malá zasadačka, podpísať  zmluvu 

s organizátorskou spoločnosťou eCENTRE, a.s. a zúčastniť sa vďaka tomu e-Aukcie na výber 

dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu.  

K zaradeniu do aukcie je nutné priniesť na kontaktné miesto kópiu zmluvy so súčasným 

dodávateľom vrátane prípadných dodatkov a všeobecných obchodných podmienok (Elektrina / 

Zemný plyn), kópia ročného vyúčtovania (Elektrina / Zemný plyn), spojovacie číslo SIPO, prípadne 

č. bankového účtu pre uvedenie spôsobu platieb záloh a potom podpísať zmluvu medzi eCENTRE 

a klientom.  

Tomáš Hudera z Prahy 6 
„Náhodou som zistil, že človek, ktorý informoval o podmienkach aukcie, je môj známy. Ponúkol mi, 
aby som do aukcie zapojil i svoju firmu“ hovorí Tomáš Hudera, majiteľ mäsiarstva  Hudera a syn, 
ktoré sa teší v pražských Střešoviciach veľkej obľube.  

 
„Nešiel som do toho bezhlavo, zistil som si o celej veci viac a páčilo sa mi tiež, 
že nad aukciou prevzala záštitu Praha 6“. Zapojenie do združeného dopytu sa 
Tomášovi Huderovi oplatilo, jeho firma teraz ušetrí desiatky percent výdajov za  
plyn i elektrinu. „A to je u takej firmy naozaj poriadna úspora“, dodáva.  

 



 

 

Kam pre informácie?  

Už Vás nebavia drahé ceny a rôzni podomoví predajcovia? Mesto Čadca pre Vás zriadilo kontaktné 

miesto na MsÚ Čadca – malá zasadačka.  

  
    13.3.2014 – zber podkladov   9:00-12:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca  
    18.3.2014 – zber podkladov 13:00-16:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca  
     20.3.2014 – zber podkladov   9:00-12:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca 

 

 

Jana Kozlová z Lubna 
Jana Kozlová z Lubna ušetrila, vďaka účasti v elektronickej aukcii, bez 
mála  36 % svojich nákladov na silovú elektrinu, čo v jej prípade bolo tridsať 
tisíc korún. Majiteľka talianskej reštaurácie TUTTO Restaurant & Spa bola 
z úspory nadšená, „Chceli by sme ďalej rozširovať našu reštauráciu a stať 
sa akýmsi centrom diania, robiť viac ako len reštauráciu a  k tomu je 
potrebná každá koruna“.  
 
Ďalší postup po zozbieraní podkladov je jednoduchý, eCENTRE združí dopyt do elektronickej 

aukcie, osloví široké portfólio dodávateľov a vyzve ich k účasti v e-Aukcii. V internetovej Aukčnej 

sieni sú porovnané ponuky dodávateľov a vyhráva ten, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu cenu. 

eCENTRE porovná Vaše terajšie ceny s cenou vzišlo u z e-Aukcie. Ak je cena z e-Aukcie nižší, 

ako momentálna cena klienta, eCENTRE zaistí podpis zmluvy medzi klientom a víťazným 

dodávateľom.  

„Nech už majú dodávatelia akékoľvek cenníkové ceny, v prípade, že môžu získať celú skupinu 
klientov a tým veľký objem dopytu, sú schopní ísť s cenou ešte nižšie, pretože môžu šetriť náklady 
na reklamu, alebo obchodnú službu,“ povedal Vítězslav Grygar, riaditeľ spoločnosti eCENTRE. 
 
Vďaka  tomuto spôsobu získania nového a najvýhodnejšieho dodávateľa má klient zaistený 100% 

administratívny servis a hlavne, celá aukcia je pre klienta úplne zdarma. Aukčný poplatok zaplatí 

organizačnej firme po ukončení aukcie dodávateľ, ktorý e-Aukciu vyhrá.  

 „V roku 2013 s nami ľudia z viac ako 650 miest a obcí v Českej republike ušetrili 210 miliónov 
českých korún. To je úžasný pocit. Všetci títo ľudia platia nižšie zálohy, v celkovom vyúčtovaní 
zaplatia až o tisíce, niektorí dokonca desaťtisíce korún menej, a majú tak možnosť žiť bohatší 
život. A práve o to nám ide. Podnikanie, ktorým pomáhame toľkým rodinám a má takéto výsledky, 
nás jednoducho baví a naplňuje. Pretože to má naozaj zmysel,“ usmieva sa riaditeľ eCENTRE, 
Vítězslav Grygar. 
 
Pre slovenských občanov sú elektronické aukcie s eCENTRE novinkou. Medzi pilotný projekt patrí 

aj mesto Čadca, ale postupne sa budú môcť zapojiť aj občania ďalších miest, kde budú prebiehať 

zbery podkladov.  

BOX 

Viete, že..? 

 Existuje viac ako 15 aktívnych obchodníkov licencovaných dodávateľov elektriny a mnohí 

ponúkajú zaujímavé ceny?  

 Existuje viac ako 8 dodávateľov zemného plynu, ktorí bežne ponúkajú svoje ceny 

v elektronických aukciách? Elektrinu ani zemný plyn Vám nemôžu odpojiť (štátom dané 

pravidlá) z dôvodu nedodania od niektorého dodávateľa?  

 V elektronických aukciách je bežne dosahovaná cena až o 20% nižšia?  


