V Liberci 12. července 2013

Tisková zpráva
Elektronická aukce energií přilákala
za první týden kolem 25 Liberečanů
Od pondělí 8. července se mohou lidé v kanceláři v přízemí historické radnice přihlásit ke
sdruženému nákupu energií na komoditní burze, a tím ušetřit nemalé náklady za elektřinu a plyn.
V prvním týdnu projevilo o E-aukci zájem na 25 Liberečanů.
Uspořit průměrně až 20% nebo i 30% nákladů za silovou elektřinu a zemní plyn mají nyní šanci také
obyvatelé města Liberce. Město pro ně připravilo sdružený nákup energií na komoditní burze,
takzvanou E-aukci. Po ukončení přihlašování zájemců o elektronickou aukci bude společnost hledat
dodavatele energií pro všechny dohromady. Soutěžit se tedy bude jeden velký balík, nikoliv každá
domácnost zvlášť. Tím se následně sníží ceny nakupovaných energií.
Kancelář, kde se mohou Liberečané ke společnému nákupu energií připojit, je otevřená v přízemí
historické radnice od pondělí 8. července. Sem mohou lidé přijít se svou poptávkou až do 13. září
kdykoli v úřední době magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Až bude sběr dat v září ukončen,
spustí daná společnost konkrétní elektronickou aukci. Levnějších energií by se tak mohli lidé dočkat
ještě v tomto kalendářním roce, tedy již od následující topné sezóny.
„Statutární město Liberec začalo se sdruženým nákupem energií na elektronické burze pro město a
jeho příspěvkové organizace vloni. Jen na elektřině se nám tak podařilo ušetřit 3 miliony korun.
Očekáváme, že k tomu další 4 miliony ušetříme na nákupu zemního plynu,“ uvedl náměstek
primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Chceme ale umožnit výhodnější ceny energií také našim
občanům. Proto jsme E-aukci připravili i pro ně,“ dodal.
Za své přihlášení do E-aukce lidé nic neplatí, účast v ní je zdarma. S sebou by si měli na radnici vzít
občanský průkaz, kopii smlouvy na elektřinu nebo plyn a kopii ročního vyúčtování. Účastníci
sdruženého nákupu získají pevně stanovenou cenu elektřiny nebo plynu na dobu 24 měsíců. Podle
dosavadních zkušeností Liberečané přihlašují do aukce nejen své domácnosti ve městě, ale také
například své chaty, které mají na celém území České republiky.
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