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V Praze dne 16.12.2013 
  
 
 
Vážený pane náměstku, 
 
  
níže zasílám naše stanovisko k aukci pro občany Liberce. 
 
V několika posledních dnech obdrželi zákazníci, kteří se dobrovolně rozhodli změnit dodavatele ve prospěch 
společnosti X Energie, s.r.o. a odejít od stávajícího dominantního dodavatele ČEZ Prodej, s.r.o. (ČEZ) dopis, který 
je minimálně zavádějící. 
 
V tomto dopisu jsou naši noví zákazníci nabádáni k přerušení procesu změny dodavatele s odkazem na § 11a 
odst. 3 zákona  č. 458/2000 Sb. Zde se dle našeho názoru jedná o jednostranný výklad tohoto ustanovení, kterým 
se ČEZ snaží zvrátit odchod zákazníků, kdy naše společnost reaguje na zvýšení měsíční paušální platby ze 
strany společnosti ČEZ  v souladu s Energetickým zákonem a z toho plynoucí možnost rychlejšího ukončení 
smluvního vztahu se společností ČEZ. 
 
V případě, že ze strany ČEZ nebude umožněn přechod dle § 11a odst. 3 zákona  č. 458/2000 Sb. jsme připraveni 
přihlásit se ke všem zákazníkům na základě standardní a nezpochybnitelné tříměsíční výpovědní lhůty, dle 
Obchodních podmínek společnosti ČEZ  čl. III odst. 8. 
     
Tímto bych chtěl všechny naše nové zákazníky ujistit, že veškeré kroky, které společnost X Energie podniká, jsou 
činěny v souladu se zákonem v rámci co nejrychlejšího splnění vůle zákazníka a to přechodu od společnosti ČEZ 
ke společnosti X Energie za velmi výhodných podmínek  soutěžených  ve sdružené elektronické aukci v Liberci 
dne 30. 9.2013.  Rozhodně nevystavujeme zákazníky jakékoliv sankci ze strany stávajícího dodavatele.  
 
Z tohoto důvodu žádáme všechny nové zákazníky, aby nereflektovali na zavádějící dopis společnosti ČEZ, 
ani na jiné pokusy o zvrácení jejich správného rozhodnutí a nepodepisovali odstoupení od smlouvy, plné 
moci a toto nepotvrzovali společnosti ČEZ ani v případném telefonickém rozhovoru. Veškeré kroky 
spojené se změnou dodavatele učiníme za zákazníky na základě plné moci. 

 
 
  
S úctou 
 

 
 
Zdeněk Mráz 
jednatel společnosti 
X Energie, s.r.o.  


