
Snižme společně náklady na energie  

pro naše domácnosti a firmy. 
 

 

Jen pár kroků k úsporám… 
1. krok:    Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady. 

2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 

3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukční síně. 

4. krok:    Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci. 

5. krok:    V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž. 

6. krok:    Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.  

7. krok:    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. 

 

 

Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit? 
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: 

Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně 

pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. 

Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-Aukci. 

 

Neregulovaná složka u elektřiny: 

Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek ) v kWh a dále pevnou cenu 

za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). 

V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby. 

 

Neregulovaná složka u zemního plynu: 

Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. 

V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.  

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY 
Chcete snížit náklady na domácnost či firmu? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácnosti, firmy  

na elektrickou energii a zemní plyn.  Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. 

Poskytovatel služby (Organizátor e-Aukce) 

 
 

 

 

Informativní setkání pro občany a firmy 

4. 6. 2013 v 17.00 hod.  

V aule Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské 

univerzity v Karviné 

 

Provoz kontaktního místa 

Městské informační centrum, Masarykovo náměstí, 

Karviná - Fryštát 

 

Od 10. 6. 2013 do 26. 6. 2013 

Každé pondělí a středu od 14.00 – 18.00 hod.  

  

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže 

uvedenou kontaktní osobu. 

 

Kontaktní osoba 

Oldřich Janků 

T: +420 775 863 215 

E: janku@ecentre.cz 
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SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY 
Chcete snížit náklady na domácnost či firmu? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácnosti, firmy  
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Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce 
 Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) 

 Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) 

 Spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu 

 Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem  

 

Firmy navíc – jen u vysokého napětí (VN) 

 Odběrový diagram v elektronické formě (xls) – je třeba zaslat na e-mail janku@ecentre.cz. 

 

Způsob předání podkladů 
 osobně na Kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě) 

 nebo osobně na Kontaktním místě eCENTRE na adrese: 

 

eCENTRE, a.s. 

Nemocniční 987/12 

702 00 Ostrava 1 

Po – Pá: 08.00 – 15.00 hod. 

 

Harmonogram 
4. 6. 2013 v 17.00 hod. - informativní setkání pro občany a místní firmy v aule Obchodně-podnikatelské 

fakulty Slezské univerzity v Karviné 

 

10. 6. 2013 – zahájení sběru podkladů 

26. 6. 2013 – ukončení sběru podkladů 

24. 7. 2013 – orientační termín e-aukce 

 

Od poloviny srpna  bude probíhat předávání smluv s vítězným dodavatelem k podpisu klientům, kterým byla v 

e-Aukci vysoutěžena nižší cena.  

 

                                                     Těšíme se na společný úspěch! 

 

 

 


