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Tisková zpráva 
Nákupem plynu na burze 

ušetřilo město miliony korun 
 

Nákup na komoditní burze se vyplácí. Další velkou úsporu přinesla nyní Statutárnímu městu Liberci 

aukce plynu. Město cenu plynu soutěžilo pro většinu objektů, které spravuje, například školy, 

sportovní budovy, zoologickou i botanickou zahradu.   

Ačkoliv byla pro maloodběr startovací cena na počátku burzovní operace nastavena na 750 Kč/MWh, 

městu Liberci se podařilo na komoditní burze Kladno nakoupit plyn pro období od 1. 5. 2013 do 31. 

12. 2013 za cenu mnohem nižší, přesně za 689 Kč/MWh. Aukce plynu se uskutečnila 21. února a 

vysoutěžená cena platí pro všechny objekty, které spravuje Statutární město Liberec a jím zřízené 

příspěvkové organizace.  

„Pokud vezmeme v potaz průměr cen zemního plynu pro kategorie domácnosti a maloodběratele u 

dvou největších dodavatelů zemního plynu RWE Energie, a.s. a ČEZ prodej, s.r.o. na rok 2013 

(průměrná cena činí 1070 Kč/MWh), dosahuje naše roční úspora nákladů na zemní plyn výše zhruba 

35 % oproti stavu, kdy každý správce objektů nakupoval plyn individuálně,“ řekl náměstek primátorky 

pro ekonomiku Jiří Šolc. 

Náklady na zemní plyn u všech organizací zařazených do burzovní poptávky pro rok 2013 činí ročně 

zhruba 11 milionů korun. Finanční úspora se tedy bude pohybovat kolem 4 milionů korun ročně. 

Celkový objem zemního plynu u této skupiny maloodběratelů činí 10 412,4 MWh. K výrazně nižší 

ceně zemního plynu za 1 MWh dopomohla i participace mezi SML  a okolními obcemi, které se na 

celkovém objemu roční spotřeby podílejí výší 1308 MWh.  

„Další úspory budou následovat u velkoodběru, a to poté, co bude také pro ně vysoutěžena cena přes 

komoditní burzu Kladno. V současné době chystáme nákup plynu pro Dopravní podnik měst Liberec a 

Jablonec na období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 v objemu 525 MWh.  Ostatním velkoodběratelům 

končí smlouvy na dodávky plynu 31. 12. 2013, a budou tedy zařazeni do hromadné dodávky od 1. 1. 

2014,“ doplnil náměstek Jiří Šolc. 

Celkový objem zemního plynu u velkoodběratelů činí 8 597,9 MWh. Vedení města předpokládá, že 

dosáhne podobných úspor jako u maloodběru. 
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