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Tisková zpráva 
Za pochybnostmi o E-aukci pro občany 

stojí konkurenční boj dodavatelů energií 
 

Aukce energií pro občany města Liberce a okolí se uskutečnila na liberecké radnici 30. září a 

přinesla rekordní slevy pro občany. V médiích se ale objevily o sdruženém nákupu energií 

pochybnosti. Náměstek Jiří Šolc si u nového dodavatele energie ověřil, že žádné riziko Liberečanům 

nehrozí.  

Od prvního prosince mají první zákazníci, kteří získali nového odběratele energií 30. září 

v elektronické aukci, připravené městem Liberec, dostávat levnější elektřinu a plyn. V několika 

posledních dnech, zejména v televizní reportáži z Pardubic, byla zveřejněna o naší aukci nevysvětlená 

pochybnost. Náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc po této reportáži okamžitě kontaktoval 

vedení nového dodavatele. Byl ujištěn, že za těmito reportážemi stojí pouze silný konkurenční boj o 

zákazníka. Žádné riziko Liberečanům nehrozí a k žádnému nestandardnímu jednání nedochází. 

„Byl jsem písemně ujištěn, že nový dodavatel má dostatek nakoupené elektřiny, a že převod 

odběrných míst probíhá dle běžných zvyklostí,“ řekl náměstek Jiří Šolc. 

Na přepis odběrného místa je ze zákona 10 pracovních dní a je na dohodě nového dodavatele a 

distributora, jak to proběhne. Koncový zákazník by změnu vůbec neměl zaznamenat, tok elektřiny se 

nepřeruší. V odpovědi na dotaz města Liberce sdělil Energetický regulační úřad, že koncoví zákazníci 

by v těchto případech rozhodně neměli být rukojmími konkurenčního boje, kdy shodou okolností 

patří distribuční soustava do rodiny firem obchodníka s elektřinou. Dle jejich ujištění je obecná praxe 

taková, že odpojovat se mají černé odběry, neplatiči a ne zákazníci, kterým by mohla vzniknout 

případná prodlení v řádu dní při přechodu k jinému dodavateli. 

Samotná elektronická aukce skončila v Liberci úspěchem. Sleva na dodávky zemního plynu dosáhla 

29,07% a na silovou elektřinu dokonce 29,15%. Do hromadného nákupu energií se přihlásilo 2 tisíce 

lidí. 

„Měli jsme štěstí. Ceny elektřiny a plynu jsou mimo jiné vázány na kurz koruny a eura. My jsme 

nakupovali v době před intervencí ČNB a nám garantované dvouleté ceny jsou lepší, než by byly 

dnes,“ doplnil Jiří Šolc. 
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