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Tisková zpráva 
Město opakuje elektronickou aukci energií  

pro občany z Liberce a celého okolí 

Důvodem je obrovský úspěch loňské e-aukce elektrické energie a zemního plynu, do které se 

v Liberci přihlásily více než dvě tisícovky domácností z krajského města a okolí, jimž se touto cestou 

podařilo dosáhnout průměrné úspory 29,07% (6,8 mil. Kč) na zemním plynu a 29,15% (7,7 mil. Kč) na 

elektřině. S ohledem na to by letos zúčastněných občanů mohlo být ještě víc. 

„Byl bych tomu rád, i když je pravdou, že už takhle byla naše loňská e-aukce svým rozsahem největší. 

Liberec byl totiž vůbec prvním větším městem, které ji zorganizovalo,“ konstatoval náměstek 

primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc s tím, že v přízemí historické radnice už začalo fungovat sběrné 

místo společnosti A-Tender, s.r.o., která bude aukci zajišťovat stejně jako loni.  

Pracovníky A-Tenderu naleznou zájemci v kanceláři č. 3, kde se dočkají nejen všech potřebných 

informací, ale i pomoci s vyřízením veškeré související agendy a výpovědí u stávajícího dodavatele. 

Sběrné místo dat, která poslouží jako podklad pro elektronickou soutěž, bude v úřední době magistrátu 

fungovat až do 17. září. Samotná e-aukce pak proběhne 24. září a pro občany bude k vidění v přímém 

přenosu na tradičním místě v zasedací místnosti zastupitelstva v budově radnice. 

„Elektronická aukce je bezpečný a efektivní způsob, jakým je možné získat nového, výrazně levnějšího 

dodavatele energií. Všichni poskytovatelé elektřiny a zemního plynu, kteří se o dodávku ucházejí, totiž 

musejí dopředu podepsat řadu podmínek a musí garantovat férovost k budoucím odběratelům, 

například neměnnou cenu po dobu dvou let. Samo město Liberec tuto komoditu nakupuje elektronicky 

už třetím rokem a ušetřilo díky tomu miliony korun,“ uvedl Jiří Šolc. 

E-aukce je o to zajímavější, že přihlásit je možné jakékoliv odběrné místo na území České republiky (je 

jedno, zda byt, dům, firmu či sdružení vlastníků), což znamená, že zúčastnit se může prakticky kdokoliv, 

nejen Liberečané a lidé z blízkého okolí. A mimoliberečtí této možnosti využívají. Podle Jiřího Šolce se 

loni do e-aukce přihlásila například celá rodina z jižních Čech. 

Zájemci o bližší informace k chystané elektronické aukci energií se mohou buď obrátit přímo na 

pracovníky A-Tenderu ve zmiňovaném sběrném místě v budově radnice, nebo se podívat na webovou 

stránku www.setrime-lidem.cz, případně zatelefonovat na 702 055 175 či 281 866 510. Detailní 

informace pak občanům poskytne samo město, a to na dvou plánovaných veřejných besedách. První se 

uskuteční 29. července a druhá 3. září, v obou případech od 17 hodin v zasedací místnosti 

zastupitelstva v budově radnice. Besed na téma e-aukce se zúčastní náměstek primátorky pro 

ekonomiku Jiří Šolc a jednatel společnosti A-Tender, s.r.o. Radek Drmota. 

 

http://www.setrime-lidem.cz/


JAK E-AUKCE FUNGUJE: 

Všichni zúčastnění, jejichž odběry se „nasčítají do balíku odběrů“, sledují, jak jednotliví dodavatelé on-

line snižují cenu, přičemž vítěz bude mít právo se všemi uzavřít smlouvy. Snižování ceny trvá i dvě 

hodiny, protože pokud některý dodavatel sníží cenu, prodlouží se čas pro ostatní. Snížení ceny je 

závazné a dodavatelé z něj nemohou odstoupit. Nakonec tak zůstane ten skutečně nejlevnější, který je 

vázán dopředu stanovenými podmínkami. 
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