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Tisková zpráva 
E – aukce přinesla několik rekordů, 

třeba odběrné místo za desetník měsíčně 
 

Až třetinovou úsporu v nákladech za energie přinesla lidem první elektronická aukce pro 

domácnosti, kterou připravilo město Liberec. Výhodnější ceny elektrické energie a plynu se 

soutěžily v pondělí 30. září.  

Samotný průběh aukce přenášelo město on-line na dvě promítací plátna v zasedací síni zastupitelstva 

v přízemí historické radnice. Sledovat osobně, jak se ceny vyvíjejí, sem přišlo asi šedesát občanů. Na 

jejich detailní otázky k aukci odpovídal náměstek primátorky Jiří Šolc spolu s jednatelem společnosti 

A – TENDER Radkem Drmotou. 

„Statutární město Liberec má ze všech měst v republice největší elektronickou aukci z těch, co se 

dosud odehrály. Příprava projektu trvala přibližně půl roku. Jsem rád, že aukce vzbudila u občanů tak 

velký zájem a že výsledky jsou tak dobré. Člověk pak cítí radost z dobře vykonané práce,“ poznamenal 

náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.  

Ceny plynu i elektřiny se soutěžily najednou. Každou ze soutěží přenášelo jedno promítací plátno. Na 

průběh aukce se přišli podívat i lidé, kteří se do soutěže ani nepřihlásili. „Chtěli jsme vědět, jak to 

dopadne. Trh s energiemi se začal nyní hýbat. Naše společenství vlastníků změnilo dodavatele plynu 

teď nedávno, proto jsme se do společné E – aukce nepřihlásili. Také nás odradilo, že budou ceny 

fixované na dva roky, protože čekáme, že ještě půjdou dolů. Na nákladech za plyn jsme už nyní 

výměnou dodavatele ušetřili 20 procent,“ řekla za společenství vlastníků Vrchlického Radomila 

Bartošová. 

K hromadnému nákupu elektrické energie se přihlásilo celkem 1.475 domácností, k nákupu plynu pak 

dalších 500 odběrných míst. Prostřednictvím elektronické aukce se soutěžil jeden velký balík 

elektrické energie nebo plynu, nikoliv každá domácnost zvlášť. Lidé získali pevné ceny na 24 měsíců. 

Jak prozradil náměstek Jiří Šolc, město si přitom dalo podmínku, že se bude aukce opakovat, pokud 

by byla konečná úspora nižší než 11 procent. K tomu naštěstí organizátoři přistoupit nemuseli. Jediné 

potíže, které přinesly dvě souběžné akce najednou, byly se správným zobrazováním času na plátně. 

Původní balík nákladů za odběr plynu dosahoval výše 23,321.932,- Kč. Tuto cenu se podařilo 

v elektronické aukci snížit o 29,07 % na 16,543.084,- Kč. Cena za odběr elektrické energie u všech 

přihlášených domácností začínala na sumě 26,415.244,- Kč. Úspora dosáhla 29,15 %, když nová 

vysoutěžená částka činí 18,715.200,- Kč. 

 



„Výsledky jsou velmi slušné. Potěšila mne rekordní platba, které jsme dosáhli za odběrné místo u 

plynu. Obvykle domácnosti platí 50 až 60 korun, my jsme vysoutěžili deset haléřů za jedno odběrné 

místo měsíčně,“ pochvaloval si jednatel společnosti A – TENDER Radek Drmota. 

Výsledky aukce si pochvalovali i sami občané, kteří vydrželi zejména nelítostný souboj dodavatelů 

elektrické energie sledovat až do konce, tedy bezmála dvě hodiny. „V našem domě, kde je několik 

bytů, topíme plynem. Ročně nás to stojí 70 tisíc korun. Čekal jsem, že elektronickou aukcí hodně 

ušetříme, a mám radost, že úspora nakonec dělá téměř třetinu,“ svěřili se manželé Nuderovi.  
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