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Tisková zpráva 
Město, jeho organizace a řada okolních obcí 

v roce 2015 opět výrazně ušetří na energiích 

Hromadný nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno, který se uskutečnil 23. října 

2014, přinesl korporátní skupině v čele se statutárním městem Liberec pro následující rok další 

významné úspory na elektrické energii a především plynu. Jeho velkoodběratelé ušetří oproti 

letošním cenám bezmála šest procent. 

Město cenu soutěžilo pro většinu svých příspěvkových organizací a akciových společností, tedy školy, 

sportovní budovy či zoologickou a botanickou zahradu. I tentokrát se k Liberci připojila řada okolních 

měst a obcí, konkrétně Líšný, Hrádek nad Nisou, Bílá, Jablonné v Podještědí, Cvikov, Svijany, Příšovice, 

Rokytnice nad Jizerou, Janov nad Nisou, Jestřebí a Janův Důl. „Zúčastněná města kvitovala naši nabídku 

s povděkem, protože sama o sobě mají samozřejmě jiný přístup k energiím a spojení s naší velkou 

korporátní skupinou je pro ně přínosem,“ uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. 

Elektřinu nakoupila skupina za 1 000 Kč/MWh v sazbě nízkého napětí a za 989 Kč/MWh v sazbě 

vysokého napětí. U maloodběru zemního plynu byla pro rok 2015 dosažena cena 685 Kč/MWh a u 

velkoodběru 670 Kč/MWh. „Oproti letošku se tak pro rok 2015 podařilo dosáhnout úspory ve všech 

čtyřech případech. Nejvýrazněji se projeví u velkoodběrů plynu, kde cena poklesne o bezmála šest 

procent,“ konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Celkově je to velmi dobrý 

výsledek, vezmeme-li v úvahu, že již minulé burzy přinesly skvělé ceny a ty se nadále daří snižovat. 

Každá desetina procenta dolů může znamenat úsporu i statisíců korun,“ poznamenal Jiří Šolc. 

Statutární město Liberec nakupuje elektřinu a plyn na komoditní burze již od roku 2012 a podle Jiřího 

Šolce je evidentní, že se tímto způsobem nákupu dá stále výrazně ušetřit. „Proto bych v tomto 

nastavení a způsobu uvažování korporátní skupiny chtěl pokračovat i v následujícím čtyřletém volebním 

období,“ uzavřel ekonomický náměstek primátorky. 
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