V Liberci 2. října 2013

Tisková zpráva
Nákupem energií na burze ušetří město
v příštím roce další milion korun
Ještě více peněz než letos ušetří Statutární město Liberec v příštím roce za elektřinu. Na komoditní
burze se městu podařilo vydražit pro rok 2014 výhodnější cenu a dle aktuálních spotřeb
předpokládá oproti roku 2013 úsporu ve výši 18 procent. Město cenu soutěžilo pro většinu objektů,
které spravuje, například školy, sportovní budovy, zoologickou i botanickou zahradu.
Také tentokrát se k městu Liberci v aukci připojily okolní města a obce - Jablonné v Podještědí,
Rokytnice nad Jizerou, Cvikov, Hrádek nad Nisou, Příšovice, Janův Důl, Jestřebí, Líšný, Svijany a Janov
nad Nisou. Nákup energie proběhl na burze 19. září a celá skupina dosáhla významných úspor.
Náklady města Liberce na elektrickou energii pro letošní rok činí zhruba 8,7 milionu korun. Finanční
úspora pro rok 2014 tedy dosáhne téměř 1,6 milionu korun. Společně s elektřinou soutěžilo město
také plyn. U plynu však ceny mírně vzrostly, což je dáno především trendem růstu ceny plynu na
burze. Oproti letošnímu roku jeho vydražená cena narostla o 3 procenta. Celková úspora SML pro rok
2014 tak přesáhne 1,2 milionu korun.
Elektřinu skupina nakoupila za 1 035 Kč/MWh v sazbě nízkého napětí a za 1 000 Kč/MWh v sazbě
vysokého napětí. U maloodběru zemního plynu byla pro rok 2014 dosažena cena 710 Kč/MWh a v
případě velkoodběru cena 712 Kč/MWh.
„Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjí cena pro nás jako pro město a celou korporátní skupinu, a jak pro
obyvatele. V tomto týdnu proběhla elektronická aukce energií pro domácnosti, kterou připravilo
město Liberec, a skončila podobně výhodně - úspora přesáhla 29 procent. Občané vysoutěžili plyn za
760 Kč/MWh a elektřinu podle distribuční sazby od 1 114 Kč/MWh v tarifu nízkého napětí,“ řekl
náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „V obou dvou případech jsem s cenami spokojen. Je
zjevné, že se dají najit cesty jak výrazně ušetřit,“ doplnil náměstek.
Na komoditní burze nakupuje město Liberec elektřinu a plyn od roku 2012. Vysoutěžené ceny přitom
platí pro všechny objekty, které spravuje a jím zřízené příspěvkové organizace a některé městské
akciové společnosti. Že se nákup energií na burze městu vyplácí, jasně dokazuje prokazatelná úspora
v řádech milionů korun ročně. Oproti minulosti, kdy jednotlivé subjekty odebíraly elektřinu a plyn
samostatně (dle veřejných ceníků) ušetří v příštím roce město Liberec a další okolní města a obce
připojené do skupiny celkově přes 10,3 milionu korun.
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