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Energetický management  
= přehled a úspory
EnergoManager je unikátní služba společnosti  
ČEZ ESCO pro energetický management, která vám 
poskytne možnost získat dlouhodobou jistotu, že se  
ve vaší společnosti efektivně využívá energie, a přinese 
podklady pro manažerské rozhodování o rozvoji vaší 
energetiky.

Energetický management je schopen přinést citelné úspory 
naprosté většině středních a velkých podniků s vyššími 
nároky na energetickou spotřebu, jako jsou výrobní haly, 
administrativní budovy nebo podniky s vlastní výrobou.

Přínosy služby EnergoManager
   Přehled o: 

  Nákupu 
  Spotřebě  
  Výrobě  
  Ztrátách energie

   Optimalizace procesů: 
  Zhodnocení současného provozu  
  Využití zkušeností z provozování našich technologií 
  Nastavení optimálního procesu vaší technologie

   Návrhy na úsporná opatření: 
  Periodické  
  Objektivní 
  Nejnovější trendy 
  S ověřitelnými přínosy

Přehled o energiích je zajištěn pravidelnou hodnotící zprávou, 
kde je uvedeno rozložení spotřeby mezi jednotlivé technologie, 
a dále online přístupem do webové aplikace, kde jsou tyto 
informace aktualizovány a archivovány. 

Optimalizace procesů, které mají významný vliv na spotřebu 
energie, probíhá tak, že je pravidelně prováděno zhodnocení 
současného provozu a je kontrolováno, zda je v souladu 
s optimem.
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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 

Návrhy na úsporná opatření dle nejnovějších trendů a vývoje 
legislativy pravidelně dostává management v přehledné podobě 
formou hodnotící zprávy (včetně ekonomického vyhodnocení).

V rámci energetického managementu poskytujeme  
nad rámec služby EnergoManager 
   Optimalizaci 1/4hodinového (čtvrthodinového) maxima
   Instalaci měření energií
   Pokročilé řídicí systémy (SCADA)
   Bilanční software
   Přípravu k certifikaci ISO 50001

Náročnost energetického managementu
Časová náročnost přípravy služby je velmi individuální, stejně 
tak finanční náročnost se může lišit na základě velikosti 
podniku i množství a velikosti energetických zařízení. Smlouva 
o provozu služby EnergoManager je uzavírána minimálně na 
dobu 12 měsíců.

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
   Poradenství v oblasti energetického hospodářství
   Zpracování energetických koncepcí/studií s návrhy 
úsporných řešení/optimalizačních studií 

   Zpracování studie proveditelnosti – zhodnocení 
energetických a ekonomických přínosů uvažovaných řešení 
a posouzení investičních záměrů

   Vyřízení legislativních povinností
   Pomoc se zprostředkováním dotací 
   Možnost realizace navržených řešení

Náročnost energetického managementu
Časová náročnost analýzy je velmi individuální, stejně tak 
finanční náročnost se může lišit podle velikosti podniku 
a množství a velikosti energetických zařízení.

Reference

Služba EnergoManager 
pomohla novému managementu 
PSP Speciální strojírna
Nový management potřeboval zjistit stav a zajistit transparentnost 
v hospodaření s energiemi. Prostřednictvím zhodnocení 
energetické efektivity technologií a jejich řízení, nového nastavení 
procesů významně ovlivňujících spotřeby energií a podrobné 
energetické bilance závodu byl vytvořen předpoklad pro 
optimální využívání energie. Zároveň bylo opraveno interní 
rozložení nákladů na jednotlivá střediska. Management navíc 
získal online přístup k jejich jednotlivým spotřebám.

Přínosy
   Úspora investice ve výši 798 tisíc Kč díky 
optimalizaci smluvních vztahů s LDS 

   Úspora ve výši téměř 186 tisíc Kč/rok díky návrhu 
realizace investičních úsporných opatření 


