
Vážení spoluobčané, 
 
dovoluji si Vám touto cestou shrnout základní body právě probíhajícího projektu Elektronická aukce 
 
Co je elektronická aukce? Jde o dražbu přes internet, kde se sečtou všechna odběrná místa 
zúčastněných subjektů a o výslednou spotřebu dodavatelé bojují postupným snižováním ceny 
dodávky energií. Výsledkem je cena výrazně nižší než ceníková cena nejlevnějšího dodavatele na 
trhu a hlavně optimální smluvní podmínky pro klienta (bez sankcí a dalších poplatků). Elektronické 
aukce se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, ale vzhledem k tomu, že jde o otevřený konkurenční boj 
a s cenou mohou pracovat jen ti nejsilnější, vítězi aukce bývají pouze velké společnosti na trhu s 
energiemi. 
 
Aukce pro občany 

 Aukce bude probíhat pro všechny občany v jeden termín, a to pro obě komodity, tedy jak pro 
elektřinu, tak pro plyn.Primárně budou vysoutěženy ceny s fixací do konce roku 2015, bez 
prolongace, individuálně si lze zvolit i kratší soutěžené období. 

 Všichni, kdo mají zájem se zapojit, zašlou podklady (poslední roční vyúčtování, případně 
smlouvy o dodávce elektřiny a plynu) nejpozději 31.7.2013 včetně na 
email katerina.kraclova@terragroup.cz, případně je předají osobně 

 Občané se mohou zúčastnit přednášek, na nichž se dozví, jak trh s energiemi funguje, na co 
si dát při změně dodavatele pozor a jak se zapojit do elektronické aukce. Termíny 
přednášek: 

o 3.7. 18:00 v Krucemburku - kino 
o 9.7. 18:00 ve Ždírci (bude upřesněno) 
o 10.7. 18:00 ve Vilémově - Penzion U Mnicha 
o 15.7. 18:00 v Golčovém Jeníkově (bude upřesněno) 
o 22.7. 18:00 v Nové Vsi - kulturní dům 
o Pokud chcete uspořádat přednášku i ve Vaší obci, kontaktujte mne. 

 Prosím Vás o součinnost při sběru podkladů. Můžete si vybrat z těchto variant: 
o Občané mohou nosit kopie vyúčtování na Váš obecní úřad či do Infocentra 
o Zřídíme ve Vaší obci na 2-4 dny po 3 hodinách sběrné místo.  
o Občané budou informování o sběrném místě v sousední obci. 

 Aukce je pro občany zdarma. 

 Průběh projektu:  
o do 31.7.2013 sběr podkladů 
o do 18.8.2013 kompletace podkladů a příprava aukční síně 
o předpokládaný termín aukce: 22.8.2013 
o do 14.9.2013 podpis smluv vítězného dodavatele 

Pro lepší představu o výši možných úspor zasílám srovnání vítězných cen s cenami ČEZu a RWE z 
aukce domácností obce Velký Beranov. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

Mgr. Kateřina Kraclová 

manažerka Terra Group Investment, a. s. 

tel.: 773 507 186 

katerina.kraclova@terragroup.cz 

Kancelář pro veřejnost: Fibichova 17, Jihlava, Po-Pá 9-17 

Více informací na www.terragroup.cz 

 

Kdo bude mít zájem, přineste roční vyúčtování za elektřinu nebo 

zemní plyn na obecní úřad a my zajistíme předání dokladů do 

aukce. 
                                                                             Hoskovcová Hana 
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