Liberec 30. července 2014

Tisková zpráva
Občané se přišli informovat o možnosti získat
výrazně levnějšího dodavatele energií
Město chce k historicky druhé e-aukci elektrické energie a zemního plynu znovu nalákat co nejvíce
občanů, a proto pro ně připravilo mj. dvě informativní besedy, kde se zájemci z řad veřejnosti
mohou dozvědět veškerá fakta a kýžené odpovědi. První z besed se konala v úterý 29. července
v zasedací místnosti zastupitelstva v budově historické radnice.
Ani garantovaná měsíční úspora minimálně 11% oproti ceníkové ceně dominantního dodavatele a ještě
vyšší reálná průměrná úspora pro mnoho lidí stále není jistotou, že zapojení do zářijové e-aukce těchto
komodit se jim vyplatí. Právě pro tyto občany a všechny, kteří zatím o e-aukci nic bližšího neslyšeli, se
v prostorách radnice uskutečnila veřejná beseda za účasti náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího
Šolce a jednatele pořádající společnosti A-Tender, s.r.o. Radka Drmoty. Cílem bylo ukázat lidem, že eaukce je jednoduchý a především maximálně bezpečný způsob, jak získat výrazně levnějšího
dodavatele energií. A to minimálně na dva roky.
Na besedu dorazila cca dvacítka občanů, kteří se seznámili s dosavadní historií fenoménu elektronické
aukce, obvyklým průběhem soutěže a v neposlední řadě s výsledky několika posledních větších aukcí,
z nichž je jasně patrná vysoká úspora zúčastněných domácností. „Poslední výsledky ukazují, že je stále
z čeho spořit. I červnová e-aukce v Hradci Králové dosáhla velmi pěkných výsledků. Zúčastnilo se jí přes
devět stovek domácností, které díky novému dodavateli průměrně uspořily cca 27 procent na elektřině
a dokonce bezmála 33 procent na zemním plynu,“ uvedl na veřejné besedě jednatel A-Tenderu Radek
Drmota.
Náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc pak připomněl loňskou e-aukci v Liberci, která byla svým
rozsahem (2 tisíce přihlášených domácností) vůbec největší v České republice. „Občanům se v e-aukci
podařilo uspořit v průměru 29,15 procent na elektrické energii a 29,07 procent na zemním plynu. Aukce
měla tak velký úspěch, že prakticky ihned od jejího konce jsme neustále přijímali žádosti, abychom ji
zopakovali, což se nakonec podařilo,“ konstatoval Jiří Šolc s tím, že stejným způsobem nakupuje
energie také samo město. „Ušetřili jsme díky tomu už miliony korun,“ poznamenal náměstek
primátorky.
Občany pak nejvíc zajímaly konkrétní věci, jako jak postupovat v případě, že jsou u současného
dodavatele vázaní fixací, jací dodavatelé energií e-aukce vyhrávají, nebo co by se stalo v případě, že by
nový dodavatel zkrachoval. „Toho se lidé bát opravdu nemusejí, ale i tato situace je jednoduše řešitelná
– odběratelé by plynule přešli na hlavního dodavatele, který by je pouze vyzval, aby podepsali smlouvu.
K žádnému výpadku by nedošlo,“ vysvětlil Radek Drmota.

Kdo úterní veřejnou besedu k elektronické aukci nestihl, bude mít další šanci ve středu 3. září od 17
hodin. Na témže místě budou občanům znovu k dispozici náměstek primátorky Jiří Šolc a jednatel ATenderu Radek Drmota. Pokud někdo upřednostňuje jiný způsob, jak se o e-aukci blíže informovat, má
až do 17. září (vždy v úřední době magistrátu) možnost navštívit tzv. „sběrné místo“ A-Tenderu
v kanceláři č. 3 v přízemí historické radnice. Občané se od tamních pracovníků dočkají i pomoci
s vyřízením související agendy a výpovědi u stávajícího dodavatele elektřiny či zemního plynu. Vše
podstatné se zájemci mohou dozvědět i elektronickou cestou, konkrétně na webu www.setrimelidem.cz či na telefonních číslech 702 055 175 a 281 866 510.
Samotná e-aukce proběhne v Liberci 24. září a pro občany bude k vidění v přímém přenosu
na tradičním místě v zasedací místnosti zastupitelstva v budově radnice. E-aukce plynu odstartuje ve
14 hodin a e-aukce elektřiny pak od 16 hodin. Zájemci tak budou moct on-line sledovat, jak jednotliví
dodavatelé snižují cenu komodity a nakonec se dozví vítěze, který bude mít právo uzavřít s nimi
smlouvy. „Každé snížení ceny je závazné a dodavatelé z něj nemohou odstoupit. Nakonec zůstane ve
hře ten skutečně nejlevnější, který bude vázán dopředu stanovenými podmínkami,“ uzavřel Jiří Šolc
s tím, že výsledky e-aukce budou všem zúčastněným občanům sděleny e-mailem či telefonicky.

Dosažená úspora odběratelů energie v rámci loňské e-aukce v Liberci:

