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Energetický audit  
= cesta k úsporám
Nabízíme vypracování povinného energetického auditu 
dle požadavků novely zákona o hospodaření energií 
nebo energetického posudku. Energetický posudek 
legislativní pravidla nevyžadují, ale je podmínkou 
pro získání dotace v některých dotačních titulech. 
Výsledkem energetického auditu je komplexní analýza 
energetických potřeb klienta, definice potenciálu 
energetických úspor a návrh souboru opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov 
a provozu, a tedy ke snížení provozních nákladů. 
Součástí energetického auditu je dále doporučení 
optimální varianty včetně určení předpokládané výše 
investice, energetické úspory a prosté návratnosti 
doporučeného opatření nebo souboru opatření. 
Energetický audit tak slouží jako podklad pro určení 
vhodných investic v následujících letech nebo 
potenciálu pro čerpání evropských dotací. Podnikatelé 
tak mohou z celého procesu vyjít s konkurenční 
výhodou, která dále zlepší jejich pozici na trhu.

Povinnost firem zajistit si energetický audit
   Podle novely zákona o hospodaření energií má povinnost 
vypracovat energetický audit a pravidelně jej každé  
4 roky obnovovat podnik nebo instituce s celkovou roční 
spotřebou všech energií dohromady nad 35 000 GJ nebo 
s roční spotřebou vyšší než 700 GJ v jednotlivých budovách

   Energetický audit musí mít standardizovaný obsah 
a strukturu dle zákona

   Energetický audit je vyžadován jako příloha žádostí o dotaci 
v některých dotačních titulech

Energetický audit je klíčovým podkladem pro rozhodnutí 
o návrhu a výběru budoucích energetických opatření s cílem 
dosáhnout energetických úspor a jejich optimálního mixu 
s ohledem na reálné potřeby podniku či veřejné instituce. 



Kontakty

V případě zájmu, prosím, kontaktuje svého obchodního zástupce. 
Pokud zatím nejste naším zákazníkem, rádi se vám budeme věnovat 
na uvedených kontaktech.

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

www.cezesco.cz 
esco@cez.cz 

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
   Stanovení energetické politiky 
   Analýza spotřeb a užití energie (tzn. stanovení  
výchozího stavu)

   Identifikování oblastí významných spotřeb a užití  
(tzn. potenciál úspor) 

   Stanovení ukazatelů energetické náročnosti 
a energetických cílů 

   Návrh akčních plánů k plnění cílových hodnot
   Monitoring spotřeb užití energií
   Začlenění hlediska spotřeby energií do rozhodovacího 
procesu o fungování podniku

Vypracování energetického auditu
Časová náročnost analýzy je individuální v závislosti  
na dostupných podkladech a potřebě dodatečného měření, 
obvykle se však pohybuje okolo 90 dní, stejně tak finanční 
náročnost se může lišit podle velikosti podniku a množství 
a velikosti energetických zařízení.

Reference

Energetický audit  
dal výrobním závodům 
společnosti Linaset  
návod na úsporu energií
Energetický audit pro společnost Linaset a.s. vyhodnotil 
úroveň energetického hospodářství a stanovil potenciál  
úspor energie ve výrobních závodech Budišov, Bruntál – Polní  
a Bruntál – Zahradní. Doporučil nejvhodnější řešení 
energetického hospodářství na základě komplexního srovnání 
přínosů jednotlivých variant v oblasti úspor energie, finančních 
nákladů a přínosů úsporných opatření pro životní prostředí.

Přínosy
   Zisk jasného návodu na úsporu energií a snížení 
provozních nákladů za plnění požadovaných 
zákonů, norem a podmínek

   Konkurenční výhoda
   Zisk standardizovaného dokumentu do dotačních 
žádostí

   Společnost Linaset, a.s., na základě vyhodnocení 
potenciálu energetických úspor popsaného 
v energetickém auditu zahájila projekční práce 
a přípravu žádosti o dotaci z evropských fondů OPPIK

Základní údaje 

Zákazník: Linaset, a.s.

Doba realizace: listopad 2014 – únor 2015


