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AGREGOVANÁ  E-AUKCE PRO CELÉ LIBERECKO 
Liberec se chystá na společný nákup energií. Občané i podnikatelé mohou výrazně ušetřit za elektřinu a plyn 

CO JSOU

E-AUKCE?

E-aukce je v podstatě výběrové 
řízení pořádané on-line (v pří-
mém přenosu) pro velký po-

čet zákazníků s  cílem získání nejlepší 
možné ceny. Přihlášení dodavatelé tak 
soutěží nikoli o jednotlivé domácnosti, 
ale o  všechna odběrná místa v jednom 
velkém balíku, o který je mezi nimi po-
chopitelně velký zájem. Navíc v  elek-
tronické aukční síni vidí on-line svou 
nabídku a aktuálně nejnižší nabídku 
konkurence, a jestli tedy chtějí zakáz-
ku získat, musí svou cenu snížit. Velký 
soutěžený objem a on-line průběh vý-
běrového řízení jsou dvěma klíčovými 
faktory k získání nejnižší ceny na trhu.

Na základní principy fungování E-aukce jsme se zeptali 
Radka Drmoty, jednatele společnosti A-TENDER s. 
r. o., která celou E-aukci pro občany zabezpečuje.

KDO SE MŮŽE DO E-AUKCE
PŘIHLÁSIT?
Do E-aukce se může přihlásit občan, fi rma, SVJ, živnostník atd. 
Zároveň je možné přihlásit nejen odběrné místo na území vaše-
ho kraje, ale je možno přihlásit odběrné místo na celém území 
České republiky. 

CO JE PŘEDMĚTEM E-AUKCE? 
Předmětem bohužel není celková cena, kterou nyní občané platí. 
Do E-aukce nelze zahrnout platby za distribuci, poplatky za obno-
vitelné zdroje a další státem regulované platby. 

  Pokračování na straně IV. přílohy

Město v posledním roce a půl 
dokázalo významně ušet-
řit na dodávkách různých 

komodit a služeb. Největší díl těchto 
úspor jsme realizovali na dodávkách 
elektrické energie a zemního plynu. 
V  červenci oznámíme také výsledky 
soutěže a skvělé úspory v telekomu-
nikačních službách. Klíč k  úspěchu 
v  těchto soutěžích leží v  jednotném 
postupu města jako celku.

Liberec přeci nejsou jen dvě budovy 
radnice vedle sebe. Je to celá skupina 
společností kolem města. Pro před-
stavu o velikosti „městské skupiny“ 
uvedu jen pár příkladů: Liberec 
zřizuje přes šedesát subjektů příspěv-
kových organizací škol a školek, dále 
„velké“ příspěvkové organizace typu 
ZOO a botanické zahrady, obou 
divadel, sportovní areály na Ještědu 
atd. Významnými členy skupiny jsou 
také obchodní organizace, které 
město vlastní, spoluvlastní či ovládá. 
Příkladem budiž dopravní podnik, 
technické služby, či Liberecká IS 
atd. Tato „korporátní skupina“ má 
spolu s městem roční obrat v řádech 
miliard korun a její vyjednávací síla 
je značná. Do skupiny operativně 
přibíráme i menší obce v rámci 

Libereckého kraje, které nám zvýší 
soutěžené množství a mají výslednou 
cenu stejně dobrou jako Liberec sám.

Když jsem po volbách nastoupil, 
chovala se každá organizace města 
jako samostatný subjekt a vůči do-
davatelům jako maloodběratel. Jako 
první krok v úspoře v rámci „městské 
skupiny“ jsme zpracovali adminis-
trativní sloučení spotřeby elektrické 
energie. Sloučené množství odebírané 
elektřiny jsme soutěžili na komoditní 
burze. Dosáhli jsme úspory 39 % a 
„městská skupina“ ušetřila za rok přes 
čtyři miliony Kč. Stejně jsme postu-
povali u zemního plynu s úsporou 
přes 4,6 milionu korun a nyní nově u 
mobilních telekomunikačních služeb 
s plánovanou úsporou dva miliony 
ročně a výhodnými benefi ty pro 
zaměstnance skupiny.

Dlouho jsem si lámal hlavu jak tyto 
úspory zprostředkovat běžnému spo-
třebiteli, občanům našeho města. Na 
komoditní burzu mají vstup pouze 
právnické osoby a jiné formy soutěže 
byly administrativně neproveditelné. 
Nechali jsme se proto inspirovat postu-
pem města Říčany u Prahy, jehož recept 
se nyní lavinovitě šíří republikou. 

Jde o princip elektronické aukce, ve 
které se spojí občané a jejich sloučená 
spotřeba se stejně jako u „korporátní 
skupiny město“ soutěží naráz. Za-
bývají se tím specializované fi rmy a 
města nad aukcí drží dohled. Vypsali 
jsme tedy poptávkové řízení a objek-
tivně vyhodnotili vítěze – společnost 
A-tender. Tato společnost bude po 
dobu dvou měsíců „spojovat“ zájemce 
o úsporu a výsledné množství soutěžit 
elektronickou aukcí. Zájemci mohou 
přihlásit i svá odběrná místa mimo 
území města – byty, chaty, chalupy. 
Přihlásit se a tedy uspořit mohou i ob-
čané menších obcí okolo Liberce. 

Aukce proběhne na konci září a už 
zimní účty budeme platit levnější. Jako 
souběžný, a přesto další krok bychom 
rádi připravili sdružení občanů s cílem 
výrazně levnějšího volání v mobilních 
sítích. Jsem si jist, že společně dokáže-
me dosáhnout stejně dobré ceny jako 
naše město.

Jiří Šolc, náměstek primátorky

pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

Rodinný dům
Plyn – roční spotřeba 20 MWh, cena před aukcí 25 700 Kč 
včetně DPH, cena po aukci 18 029 Kč včetně DPH.
Dosažená úspora 29,8 %, ročně 7 671 Kč.

Elektřina – roční spotřeba 12 MWh, cena před aukcí 24 495 Kč 
včetně DPH, cena po aukci 16 117 Kč včetně DPH.
Dosažená úspora 34,2 %, ročně  8 378 Kč.

Byt 3+1 (pouze elektřina) 
Elektřina – roční spotřeba 7,5 MWh, cena před aukcí 15 310 Kč 
včetně DPH, cena po aukci 10 073 Kč včetně DPH.
Dosažená úspora 34,2 %, ročně 5 237 Kč.

Příklady dosažených úspor

E-aukce jsou pro zúčastněné 
občany výhodné. V čem?
 Čtěte na poslední straně přílohy.

SPOLEČNĚ DOSÁHNEME
NA NIŽŠÍ CENY NEJEN ENERGIÍ

Výhody pro občany



174x122 cm.indd   2 8.7.2013   9:10:24
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



IV.
Červenec 2013

AGREGOVANÁ  E-AUKCE, dokončení
Dokončení ze strany I. přílohy.
Občané ovšem mohou počítat, že z cel-
kové ceny elektrické energie, kterou 
nyní platí, je možné v E-aukci soutěžit 
cca 50 % u elektřiny a cca 80 % z celko-
vé ceny u zemního plynu. Navíc soutě-
žíme i poplatek za odběrné místo, který 
je hrazen měsíčně. Jeho obvyklá výše 
je 60–90 Kč, po E-aukci je to několik 
korun. V  průměru dosahované úspory 
činí 20–35 % ze stávajících  cen silové 
energie a zemního plynu. Za rok tak 
činí dosahované úspory tisíce korun.  

Úspory, tak jak jsou vypočteny na úvod-
ní straně přílohy, vychází ze soutěžené 
komodity, tedy ceny silové elektřiny a 
zemního plynu. Ve výpočtu nejsou za-
hrnuty regulované složky ceny elektřiny 

a plynu. Celkové úspory přitom závisí 
na počáteční startovací ceně každého 
odběratele.

PŘIPRAVUJETE UŠETŘENÍ 
I V JINÝCH OBLASTECH? 
Jak určitě každý ví, E-aukce na energie 
nyní startují v různých městech po celé 
ČR, stále je to poměrně velká novinka, 
nicméně i dle našich zkušeností je to 
zajímavé jak pro dodavatele, tak pro 
zákazníky.  Určitě chceme nabídnout 
i další oblasti, aktuálně připravujeme 
možnost soutěžení mobilních tarifů 
stejným způsobem.

Více informací o E-aukcích energií zá-
jemci naleznou na stránkách  
www.a-tender.cz a www.setrime-lidem.

Výhody E-aukce pro občany
 Získání nejnižší možné ceny na trhu
  Výrazné snížení ceny za poplatek za odběrné místo
  Cena se nemění po dobu trvání smlouvy (2 roky)
  Účast v E-aukci je zcela ZDARMA
  100% administrativní a právní servis pro občany zajistí A-TENDER

  Garance minimální úspory 11 % (v případě nižší úspory je přechod 
k novému dodavateli na rozhodnutí občana)

 Neplatí se žádné další poplatky spojené s ukončením smlouvy se 
stávajícím dodavatelem, ani za podpis smlouvy s dodavatelem novým
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Inzerce

Reklama, která v Liberci funguje.

To vám nikdo jiný nenabídne!

45 500
výtisků každý měsíc
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