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Tisková zpráva 
E-aukce energií navázala vysoutěženými  

úsporami na loňskou úspěšnou premiéru 

Dalších více než pět stovek občanů z Liberce a širého okolí bude mít minimálně na dva roky výrazně 

levnější elektřinu a plyn. Úsporu v nákladech na energie jim zajistila historicky druhá elektronická 

aukce, kterou připravilo statutární město Liberec ve spolupráci se společností A-Tender, s.r.o. a jíž se 

zúčastnili všichni alternativní dodavatelé. 

Zhruba desítka zájemců z řad veřejnosti zavítala ve středu 24. září odpoledne do zasedací místnosti 

zastupitelstva v budově radnice, kde byl k vidění on-line přenos historicky druhé liberecké E-aukce 

elektrické energie a zemního plynu. A ti všichni, stejně jako stovky dalších účastníků aukce, kteří se 

výsledky teprve dozvědí, se mohou radovat. I letos se touto populární formou nákupu energií podařilo 

vysoutěžit velmi výhodné ceny, které budou mít odběratelé garantované minimálně po dva roky. 

Ceny elektrické energie a zemního plynu se tentokrát nesoutěžily současně, ale zvlášť, přičemž po 

celou dobu aukce odpovídal lidem na dotazy náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc a zástupci 

společnosti A-Tender, s.r.o. E-aukce odstartovala soutěžením o nejnižší nabídku za dodávku plynu a 

snižování cen netrvalo ani půl hodiny. Výsledek? Pro přihlášených 147 odběratelů se dvouleté náklady 

na plyn podařilo snížit z původních 7,708.600 Kč až na konečných 5,683.320 Kč, což znamená 

průměrnou úsporu 26,27%. Stejně příznivé výsledky přinesla i e-aukce elektřiny, která trvala přes 

hodinu. V tomto případě se dvouleté náklady pro cca 400 přihlášených odběrných míst podařilo snížit 

z původních 3,928.003 Kč na konečných 2,982.122 Kč, tedy v průměru o 24,08%. U obou komodit šla 

s nabídkovou cenou nejníže společnost Europe Easy Energy, a.s. která bude pro všechny přihlášené 

novým dodavatelem. 

„Opět se ukázalo, jak výhodná je tato forma nákupu energií, kdy se soutěží vždy jeden velký balík 

energie namísto každé domácnosti zvlášť. Jde o efektivní a s ohledem na dodavateli předem podepsané 

podmínky i bezpečný způsob, jakým mohou lidé získat nového, výrazně levnějšího dodavatele energií,“ 

uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc. 

Podle jednatele společnosti A-Tender, s.r.o. Radka Drmoty budou účastníci liberecké e-aukce 

během několika dní obesláni s výsledkem aukce a informací o jejich úspoře. „Vítězný 

dodavatel by pak měl do dvou týdnů připravit smlouvy a zaslat je odběratelům do schránek,“ 

poznamenal Radek Drmota. 

Možnost ušetřit na nákladech za silovou elektřinu a plyn prostřednictvím e–aukce nabídlo statutární 

město Liberec občanům poprvé v loňském roce, a to poté, co si výrazné úspory za energie samo 

vyzkoušelo sdruženým elektronickým nákupem na komoditní burze jak pro budovy magistrátu, tak pro 

jeho příspěvkové organizace. 
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