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Zajišťujeme bezpečnou,
spolehlivou a pozitivní
energii zákazníkům
i celé společnosti.

poslání
Skupiny ČEZ

Být lídrem v oblasti efektivních,
úsporných a ekologicky
šetrných energetických řešení
pro firmy, obce i stát.

V rámci Skupiny ČEZ
zajišťujeme komplexní řešení
energetických potřeb firem,
obcí a státních institucí
všech velikostí.

Navrhujeme jim kombinaci
produktů a služeb na míru
a využíváme k tomu
nové možnosti moderní
energetiky.
Pomáháme klientům
být efektivní, energeticky
úsporní a nezávislí, to vše
za férových podmínek.

Samozřejmostí je
individuální přístup i to,
že odpovídáme za
výsledné řešení od návrhu,
přes realizaci až
po vlastní provoz.
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1.1
obchodní značka

Kapitola shrnuje základní zásady zacházení
s obchodní značkou ČEZ ESCO.
Pravidla zde uvedená platí pro všechny druhy použití
obchodní značky a poskytují vodítko, jak vytvořit
aplikace, které manuál výslovně nepředepisuje.

1.2
PANTONE®

172 (C, U, M)

PANTONE®

Cool Gray 10 (C, U, M)

CMYK

0 % 80 % 100 % 0 %

CMYK

10 % 0 % 0 % 70 %

RGB

242 79 0

RGB

115 115 115

HTML

F24F00

HTML

737373

RAL

2004

RAL

7005

Oracal 641 Series

034 (Orange)

Oracal 641 Series

073 (Dark Gray)

Oracal 8500 Series
Translucent

034 (Orange)

3M Scotchcal Opaque
Series 80

SC 80-706 (Dark Grey)

3M Scotchcal Opaque
Series 50

SC 50-34 (Bright Orange)

3M Scotchcal Translucent 3630-61
Series 3630

3M Scotchcal Translucent 3630-44
Series 3630
PANTONE®

877 (C, U, M) stříbrná

RAL

9006

Oracal 641 Series

090 (Silver Gray)

Oracal 8500 Series
Translucent

090 (Silver Gray)

3M Scotchcal Opaque
Series 50

SC 50-58 (Aluminium)

3M Scotchcal Translucent 3630-121
Series 3630
(tuto barvu nelze v RGB a CMYK barvovych prostorech simulovat)
PANTONE®

Cool Gray 5 (C, U, M)

CMYK

5 % 0 % 0 % 30 %

RGB

184 179 173

HTML

B8B3AD

RAL

7040

Oracal 651/641 Series

074 (Middle Gray)

Oracal 8500 Series
Translucent

074 (Middle Gray)

3M Scotchcal Opaque
Series 80

SC 80-605 (Medium Grey)

3M Scotchcal Translucent 2330-14 (Grey)
Series 2330

PANTONE®

349 (C, U, M)

CMYK

90 % 30 % 95 % 30 %

RGB

0 101 51

HTML

006633

RAL

6029

Oracal 641 Series

613 (Forest Green)

Oracal 8500 Series
Translucent

614 (Reed Green)

3M Scotchcal Opaque
Series 50

SC 50-78 (Dark Green)

3M Scotchcal Translucent 360-76
Series 3630
PANTONE®

368 (C, U, M)

CMYK

50 % 0 % 100 % 0 %

RGB

153 204 51

HTML

99CC33

RAL

6018

Oracal 641 Series

063 (Lime-tree Green)

Oracal 8500 Series
Translucent

063 (Lime-tree Green)

3M Scotchcal Opaque
Series 80

SC 80-719 (Apple Green)

3M Scotchcal Translucent 360-136
Series 3630

barva značky a dodatkové barvy

Základní barvou je oranžová barva PANTONE® 172.
Dodatkovými barvami jsou tmavě zelená
PANTONE® 349, světle zelená PANTONE® 368
a odstíny šedé (PANTONE® Cool Gray 5 a PANTONE®
Cool Gray 10), ve speciálních aplikacích je PANTONE®
Cool Gray 5 nahrazena stříbrnou barvou PANTONE® 877.
Převody ze systému PANTONE® do ostatních barvových
systémů (zejména CMYK) jsou pro účely tohoto manuálu
speciálně upraveny a je zakázáno používat převody ze
vzorníku PANTONE nebo převody, které jsou součástí
softwarových vzorníků grafických aplikací.
Pozn.: Písmena v názvu barvy C, M, U se týkají
přesného určení barvy podle druhu potiskovaného
papíru: C (coated) – lesklý natíraný papír, M (matt) –
matný natíraný papír, U (uncoated) – nenatíraný papír
(bezdřevý ofsetový papír).

1.3
konstrukce logotypu

1,2 a

a

1,2 a

Vyobrazení ukazuje vzájemné polohy jednotlivých prvků
značky a jejich velikosti. Zobrazení konstrukce slouží
pouze pro orientaci, logo existuje v datové podobě,
a proto ho není třeba znovu kreslit. Můžete si jej
stáhnout ze stránek tohoto manuálu.

1.4
barevné provedení značky

[1] Základní barevné provedení značky

[2] Barevné provedení značky na tmavém pozadí

Základní barevná verze logotypu [1] je doporučena pro
všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu.
Inverzní barevné provedení logotypu [2]
se aplikuje na libovolné tmavé barvě.

[3] Inverzní provedení značky
Inverzní provedení logotypu [3] se aplikuje
na oranžovém podkladu.
(Obdélníky v pozadí jsou pouze pro ilustraci
a nejsou součástí loga.)
Obecně platí pro práci se značkou dceřiných společností
stejná pravidla jako pro práci se značkou Skupiny.

1.5
černobílé provedení značky

[1] Černobílé provedení značky

[2] Inverzní černobílá značka

Pozitivní černobílá verze logotypu [1] vznikne
převedením barevných prvků do černé barvy.
Inverzní černobílá verze logotypu [2] vznikne
převedením oranžového podkladu čtverce do černé
barvy a JMÉNA SPOLEČNOSTI do barvy bílé.

1.6

nesprávná řešení aplikace jednobarevné pestré značky

Logo v pestrém jednobarevném provedení se smí
aplikovat pouze ve výjimečných případech,
např. venkovní reklama na speciálních materiálech, jako
je ochranná síť u sportoviště.
Při aplikaci jednobarevného loga na pozadí musí
být vnitřní část symbolu (tzv. „E“) vždy světlejší než
okolní čtverec.

jednobarevné (pestré) provedení značky dceřinné společnosti na světlém a tmavém pozadí

V situaci, kdy je podklad světlejší než aplikovaná barva,
použijeme pozitivní variantu značky [1].
Pokud je barva podkladu tmavší než barva,
kterou můžeme logo aplikovat, aplikujeme značku
v inverzní variantě [2].

1.7
ochranná zóna značky

2a

a

2a

2a

Ochranná zóna je definována jako dvojnásobek
rozměru a ve všech směrech.
Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup
značky od všech ostatních grafických prvků, které by
mohly jedinečnost značky opticky narušit. Ochranná
zóna také slouží ke správnému umístění značky
na okraji formátu papíru apod. Ochranná zóna
značky umístěné na fotografiích však není
v žádném případě bílý či jinak barevný podkladový
obdélník kolem značky.
Značku je nutné vždy učinit součástí
celkové kompozice.

1.8
rozměrová řada značky
27 %
27 mm
A3

18 %
18 mm
A4

15 %
15 mm
A5

13 %
13 mm
DL

10 %
10 mm
minimální velikost

Výchozí velikostí je značka o výšce 100 mm.
Rozměrová řada definuje doporučené velikosti značky
pro běžně používané formáty až do minimální velikosti
(výšky 10 mm).
Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost,
než je definovaná minimální velikost značky, avšak za
podmínky, že bude zachována čitelnost značky.

1.9
logotyp na klidném pozadí

Základní barevná verze logotypu [1] je doporučena
pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu
a totožně se aplikuje i na libovolné tmavé barvě pozadí [2].

[1] Barevný logotyp
na pozadí

[2] Černobílý

logotyp
na pozadí

[3] Logotyp na
oranžovém pozadí

[4] Logotyp na pestrém
pozadí

Inverzní barevné provedení logotypu [3] se aplikuje na
libovolné tmavé barvě pozadí.
(Obdélníky v pozadí jsou pouze pro ilustraci a nejsou
součástí loga.)
Obecně platí pro práci se značkou dceřiných společností
stejná pravidla jako pro práci se značkou Skupiny.

1.10
zakázané varianty značky

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO

ČEZ
ESCO

Veškeré povolené podoby značky dceřiných společností
jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Značku
není dovoleno nikterak upravovat ani barevně, ani
tvarově, nebo ji aplikovat v rozporu s pravidly danými
tímto manuálem.
Obecně platí pro práci se značkou dceřiných společností
stejná pravidla jako pro práci se značkou Skupiny.
Vyobrazení na této straně ukazují pouze některé
nesprávné podoby značky.

1.11
značka Energy Service Company

y

0,5 y

y

0,5 y

Veškeré povolené podoby značky dceřiných společností
jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Značku
není dovoleno nikterak upravovat ani barevně, ani
tvarově, nebo ji aplikovat v rozporu s pravidly danými
tímto manuálem.
Obecně platí pro práci se značkou dceřiných společností
stejná pravidla jako pro práci se značkou Skupiny.
Vyobrazení na této straně ukazují pouze některé
nesprávné podoby značky.

typografie

2.1
akcentová linie

obecné typografické pojmy

horní dotažnice
střední dotažnice

účaří (základní dotažnice)
spodní dotažnice

písmová osnova

Nimbus Sans Novus

light
regular
medium
bold
heavy
black

písmová rodina, řez (styl) písma

VERZÁLKY
verzálky (velká písmena)

kapitálky nejsou MALÉ VERZÁLKY
kapitálky vs. zmenšené verzálky

minusky
minusky (malá písmena)

Verzálky jsou velká písmena.
Minusky jsou malá písmena.
Kapitálky jsou verzálky speciálně překreslené na výšku
minusek. Nejsou to tedy zmenšené verzálky. Verzálky
uměle zmenšené jsou pak v sazbě daleko světlejší
a působí v textu rušivě.

2.2
typografické míry

0,1 em

výška písma 72 bodů = čtverčík

0,1 em

výška písma 72 bodů = čtverčík

CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI
prostrkání 0,0005 em (Adobe: 5, QuarkXPress: 1)

CELÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI
prostrkání 0,0005 em (Adobe: 50, QuarkXPress: 10)

Základní typografickou jednotkou je typografický bod.
V tomto manuálu používáme anglosaský typografický
bod (0,35 mm).

CELÉ J M É NO S P OLEČ NOS T I
prostrkání 0,0005 em (Adobe: 100, QuarkXPress: 20)

výška písma

výška řádku

značení velikosti písma / výšky řádku

FUTURA MEDIUM 18/21,6
výška písma v bodech (18 bodů)

výška řádku v bodech (21,6 bodů)

Výška řádku (nepřesně řádkový proklad) je
definována jako vzdálenost mezi účařími dvou po sobě
následujících řádků textu. V grafických aplikacích se
výška řádku nastavuje buď relativně jako procento výšky
písma, nebo absolutně v typografických bodech.
Prostrkání je vzdálenost jednotlivých znaků (písmen,
číslic, interpunkčních znamének…). Prostrkání se
definuje v relativních jednotkách – zlomcích čtverčíku
(em). Čtverčík je rozměr čtverce, jehož šířka/výška se
rovná definované velikosti písma. (V kovové sazbě mělo
písmeno M většinou šířku i výšku kuželky shodnou,
proto se čtverčík v angličtině označuje em – podle
názvu písmene.) V grafických programech se způsob
zadávání prostrkání liší: v aplikacích firmy Adobe se
udává prostrkání v 1/1000 em, v aplikaci QuarkXPress
se používá jako jednotka 1/200 em a v kancelářských
aplikacích (MS Word) je hodnota prostrkání zadávána
absolutně v bodech.

2.3
FUTURA CEZ DEMI

titulkové písmo

AÁÂÄÀÅÃĂĄĀBCČÇĆČDĎĐEÉÊËĚĖĘĒFGĞĢHIÍÌÎÏ
İĪĮJKĶLĹĻĽŁMNÑŃŇŅOÓÔÖÒÕŌŐPQRŘŔŖSŠŚŞTŤŢ
UŮŰŪŲÚÛÜÙVWXYÝŸZŽŹŻ
aáâäàåãăąābcčçćčdďđeéêëěėęēfgğģhiíìîïiīįjkķlĺļľłmnñń
ňņoóôöòõōőpqrřŕŗsšśştťţuůűūųúûüùvwxyýÿzžźżæłøœß
!“#$ %&‘:;.<=>?@§*±+-/\^_´([{|}])~¡¢¥£€⁄ƒ¤«‹›»-†‡·¶
•‚„”…‰¿ˆˇ˘˜˝˙¨˚“–—ª°¬µ™¦Þ÷¹²³½¼¾×©®◊√≤≥§∑
FUTURA CEZ MEDIUM
AÁÂÄÀÅÃĂĄĀBCČÇĆČDĎĐEÉÊËĚĖĘĒFGĞ
ĢHIÍÌÎÏİĪĮJKĶLĹĻĽŁMNÑŃŇŅOÓÔÖÒÕŌŐPQRŘŔŖS
ŠŚŞTŤŢUŮŰŪŲÚÛÜÙVWXYÝŸZŽŹŻ
aáâäàåãăąābcčçćčdďđeéêëěėęēfgğģhiíìîïiīįjkķlĺļľłmnñńň
ņoóôöòõōőpqrřŕŗsšśştťţuůűūųúûüùvwxyýÿzžźżæłøœß
!"#$ %&':;.<=>?@§*±+-/\^_´([{|}])~¡¢¥£€⁄ƒ¤«‹›»-†‡·¶•‚„”
…‰¿ˆˇ˘˜˝˙¨˚“–—ª°¬µ™¦Þ÷¹²³½¼¾×©®◊√≤≥§∑

Futura je základním písmem jednotného vizuálního
stylu. Tento výrazně geometrický, elegantní a racionálně
konstruovaný grotesk se svým seriózním vzhledem
výborně hodí k obchodně-technickému zaměření
společnosti.
Písmo Futura se používá výhradně ve verzálkách
nebo kapitálkách, a to pouze v řezech Demi, případně
Medium. Písmo je určeno jen pro sazbu nadpisů, názvů
publikací a jmen společností Skupiny ČEZ.
Použití jiných řezů tohoto písma (zejména velmi tučných
variant Bold a Extra Bold) není povoleno stejně jako
použití minusek (malých písmen).

2.4
Nimbus Sans Novus (Nimbus CEZ)
light
regular

textové písmo

AÁÂÄÀÅÃĂĄĀBCČÇĆČDĎĐEÉÊËĚĖĘĒFGĞĢHIÍÌÎ
ÏİĪĮJKĶLĹĻĽŁMNÑŃŇŅOÓÔÖÒÕŌŐPQRŘŔŖSŠŚŞT
aáâäàåãăąābcčçćčdďđeéêëěėęēfgğģhiíìîïiīįjkķlĺļľłm
nñńňņoóôöòõōőpqrřŕŗsšśştťţuůűūųúûüùvwxyýÿzžźż

medium
bold
heavy
black

ŤŢUŮŰŪŲÚÛÜÙVWXYÝŸZŽŹŻ
aáâäàåãăąābcčçćčdďđeéêëěėęēfgğģhiíì
îïiīįjkķlĺļľłmnñńňņoóôöòõōőpqrřŕŗsšśştť
ţuůűūųúûüùvwxyýÿzžźżæłøœß
!"#$ %&':;.<=>?@§*±+-/\^_´([{|}])
~¡¢¥£⁄ƒ¤«‹›»-†‡·¶•‚„”…‰¿¹²³½¼¾×©®

Písmo Nimbus Sans Novus (v počítačových
programech se zobrazuje pod zkráceným jménem
Nimbus CEZ) je odvozeno od známého písma Helvetica
Neue. Svým charakterem vhodně doplňuje základní
písmo Futura.
Nimbus Sans Novus je určen k sazbě základních textů,
dobře poslouží v luxusních publikacích i v novinovém
firemním zpravodaji. Celá rodina je vybavena
dostatečným počtem řezů, takže umožní typograficky
kvalitně zvládnout všechny druhy firemní prezentace.
Zcela záměrně nejsou povoleny nakloněné (kurzivní)
verze písem. Jejich zvýrazňovací funkci může převzít
tučnější nebo naopak světlejší řez.

2.5
Arial
regular
(obyčejné)
bold
(tučné)
black

doplňkové písmo

AÁÂÄÀÅĂĄĀBCČÇĆČDĎĐEÉÊËĚĖĘĒFGĞĢH
IÍÌÎÏİĪĮJKĶLĹĻĽŁMNÑŃŇŅOÓÔÖÒÕŌŐPQRŘŔ
ŖSŠŚŞTŤŢUŮŰŪŲÚÛÜÙVWXYÝŸZŽŹŻ
aáâäàåãăąābcčçćčdďđeéêëěėęēfgğģhiíì
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Ve zcela výjimečných případech, kdy není k dispozici
originální písmo Nimbus Sans Novus, mohou uživatelé
kancelářských programů (MS Office apod.) použít jako
náhradu systémové písmo Arial. Písmo Arial lze také
použít pro počítačové prezentace a webové stránky.
Toto doplňkové (náhradní) písmo ale není dovoleno
používat v tištěných materiálech zpracovávaných
grafickými studii a reklamními agenturami.
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80

90

Occum in non nectati consequi saeptas perupientem est
maionsendit di te nonetur magniet dolore, int es sit etur atus et
volorepro dolendaectis dolo tem doluptatem. Neque conseque
consedi genihiciis ella sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu riorum quas maximpe llectempor
siminve ntiaes este laboreribus etur? Qui tem alibus dolupta
quassumque parchit aliquibusam quatiscil ium essus, tem restius
ex excepel ibusciae simillis in et accati diore officium, simagna
testis eum vel ipit, nistini minciis ut et iur, quae porro molum quos
aut magnatquunt remo et re, quasinu lloreptate dolupid quati ra
dolorunte cuptatisit lab illaut fugit.

100

2.6
ukázka sazby

Nimbus CEZ Regular
velikost 8/9,6 bodů – optimální šířka sloupce 80 mm

Occum in non nectati consequi saeptas perupientem est
maionsendit di te nonetur magniet dolore, int es sit etur atus et
volorepro dolendaectis dolo tem doluptatem. Neque conseque
consedi genihiciis ella sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu riorum quas maximpe llectempor
siminve ntiaes este laboreribus etur? Qui tem alibus dolupta
quassumque parchit aliquibusam quatiscil ium essus, tem restius
ex excepel ibusciae simillis in et accati diore officium, simagna
testis eum vel ipit, nistini minciis ut et iur, quae porro molum quos
aut magnatquunt remo et re, quasinu lloreptate dolupid quati ra
dolorunte cuptatisit lab illaut fugit.
Nimbus CEZ Regular
velikost 9/10,8 bodů – optimální šířka sloupce 90 mm

Occum in non nectati consequi saeptas perupientem est
maionsendit di te nonetur magniet dolore, int es sit etur atus et
volorepro dolendaectis dolo tem doluptatem. Neque conseque
consedi genihiciis ella sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu riorum quas maximpe llectempor
siminve ntiaes este laboreribus etur? Qui tem alibus dolupta
quassumque parchit aliquibusam quatiscil ium essus, tem restius
ex excepel ibusciae simillis in et accati diore officium, simagna
testis eum vel ipit, nistini minciis ut et iur, quae porro molum quos
aut magnatquunt remo et re, quasinu lloreptate dolupid quati ra
dolorunte cuptatisit lab illaut fugit.
Nimbus CEZ Regular
velikost 10/12 bodů – optimální šířka sloupce 100 mm

Na vyobrazeních je znázorněn optimální poměr velikosti
písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby
(délce řádku). Ukázka má pouze ilustrativní charakter,
hodnoty lze citlivě přizpůsobovat podle typu a účelu textu.

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,
při kterém budou vyhlášeny výsledky ankety:
Pracovníci ČEZ, a. s.

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,
při kterém budou vyhlášeny výsledky ankety:
Pracovníci ČEZ, a. s.

Times New Roman

Arial Narrow

2.7
nevhodné typy písma

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,
při kterém budou vyhlášeny výsledky ankety:
Pracovníci ČEZ, a. s.
Comic Sans

Verdana

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,
při kterém budou vyhlášeny výsledky ankety:
Pracovníci ČEZ, a. s.
Book Antiqua

Tahoma

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,
při kterém budou vyhlášeny výsledky ankety:
Pracovníci ČEZ, a. s.
obrysové písmo

Manuál definuje povolené typy písma. Tato písma
byla pečlivě vybrána, aby správně charakterizovala
společnost, podpořila vizuální identitu a také aby
vyhověla nejrůznějším typům tiskových a jiných aplikací.
Není tedy vhodné a ani nutné používat na firemních
tiskovinách jiné typy písma.
Ukázky představují jen vzorek nevhodných druhů
písma, které jsou běžnou součástí operačního systému
Windows. Skutečnost, že jsou tato písma uživateli
k dispozici, ještě neznamená, že je povoleno je použít.

0 mm
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90

100

Occum in non nectati consequi saeptas perupientem est maionsendit di te nonetur
magniet dolore, int es sit etur atus et volorepro dolendaectis dolo tem doluptatem.
Neque conseque consedi genihiciis ella sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu riorum quas maximpe llectempor siminve ntiaes este
laboreribus etur? Qui tem alibus dolupta quassumque parchit aliquibusam quatiscil
ium essus, tem restius ex excepel ibusciae simillis in et accati diore officium, simagna
testis eum vel ipit, nistini minciis ut et iur, quae porro molum quos aut magnatquunt
remo et re, quasinu lloreptate dolupid quati ra dolorunte cuptatisit lab illaut fugit.

2.8
nevhodně provedená sazba

příliš dlouhý řádek, malý řádkový proklad
Occum in non nectati consequi saeptas perupientem est maionsendit di te nonetur
magniet dolore, int es sit etur atus et volorepro dolendaectis dolo tem doluptatem.
Neque conseque consedi genihiciis ella sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu riorum quas maximpe llectempor siminve ntiaes
este laboreribus etur? Qui tem alibus dolupta quassumque parchit aliquibusam
quatiscil ium essus, tem restius ex excepel ibusciae simillis in et accati diore
officium, simagna testis eum vel ipit, nistini minciis ut et iur, quae porro molum
quos aut magnatquunt remo et re, quasinu lloreptate dolupid quati ra dolorunte
cuptatisit lab illaut fugit.
písmo Futura nepoužíváme k sazbě textů, minusky nejsou povoleny

Occum in non nectati consequi
saeptas perupientem est maionsendit
di te nonetur magniet dolore, int es sit
etur atus et volorepro dolendaectis
dolo tem doluptatem. Neque
conseque consedi genihiciis ella
sima aut eum et quiaspe rcidendam,
nissequi aliquo venis as exceatu
riorum quas maximpe llectempor
siminve ntiaes este laboreribus etur?
Qui tem alibus dolupta quassumque
parchit aliquibusam quatiscil ium
essus, tem restius ex excepel ibusciae
simillis in et accati diore officium,
simagna testis eum vel ipit, nistini
minciis ut et iur, quae porro molum
quos aut magnatquunt remo et re,
quasinu lloreptate dolupid quati ra
dolorunte cuptatisit lab illaut fugit.
příliš úzký sloupec k velikosti písma, příliš velké mezislovní mezery

Ukázky představují jedny z nejčastějších chyb při sazbě
textů v korporátních publikacích Skupiny ČEZ.

merkantil

3.1
dopisní papír
obecný dokument

použití:
tisk smluv nebo formulářů a obecně všech
dokumentů, které obsahují právně závazné identifikační
údaje společnosti (vzor slouží jako východisko pro tvorbu
ostatních podobných dokumentů a definuje základní
vizuální principy – použití loga a pruhu s dodatkovým
textem)

SKUPINA ČEZ

upozornění:
tato předloha nesmí být bez identifikačních údajů (adresa
sídla a zápis v OR) používána pro externí komunikaci
a v žádném případě nenahrazuje speciální předlohy jako
např. dopisní papíry, poznámkový blok či interní zprávu

0 mm

30

3.1

max. 190
(lze modifikovat) 210

0 mm
12
1

dopisní papír
obecný dokument

55
2

1

260

5

290
294
297

3

4

SKUPINA ČEZ

značka barevná pozitivní varianta bez dodatkového
textu, velikost 18 % (výška 18 mm)
2 plocha pro tisk formuláře
3 pruh barva PANTONE 172
4 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 10 bodů,
verzálky, zarovnání doleva, barva bílá
5 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění v zápatí
dokumentu jsou dány předlohou

3.2
dopisní papír
tradiční forma korespondence

použití:
předtištěný dopisní papír je používán ve všech případech,
kdy není vhodné použít formu elektronickou

ČEZ ESCO, a. s.

SKUPINA ČEZ

Obec, část Obce 2, P. O. Box 12, 123 45 Město 1 | tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jméno@spolecnost.cz, www.cezesko.cz | IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Příslušným soudem v Městě, oddíl A, vložka 1234,
sídlo Ulice 1/2345, 123 45 Město 1

způsob vyplňování:
adresát a text dopisu jsou vyplněny do elektronické šablony
(na schématu označeny světlým podtiskem), poté jsou
vytištěny na osobní tiskárně na předtištěný formulář
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ na kvalitní ofsetový papír
(např. Conqueror CX22, Diamant, gramáž 100 g/m2)
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3.2

1

dopisní papír
tradiční forma korespondence
55

85
99
105

2

Vážený(á) pan(í)
Jméno Příjmení
funkční zařazení
Ulice č. p. 987/65
123 45 Město

3

Praha 25. 6. 2005

10

4

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné
hlavičkové papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené
elektronické předlohy, která je tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona obsahuje
textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku.
rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular,
velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby
nahradit řádkováním 1 nebo 1,5. Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo
(zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje výhradně zleva.

mezera 1 řádek

Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených
jednořádkovou mezerou. Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně
elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním
počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry příslušných formátů.
Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena
pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro
uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem
rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost písma v textových rámečcích
je 10 bodů. Tento proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.

198

mezera 3 řádky

10

S pozdravem

mezera 5 řádků
(možno modifikovat)

Jan Novák
vedoucí odboru komunikace

245

5
ČEZ ESCO, a. s.

11

287
290
294
297

8
9

6

7

Obec, část Obce 2, P. O. Box 12, 123 45 Město 1 | tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: jméno@spolecnost.cz, www.cezesko.cz | IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Příslušným soudem v Městě, oddíl A, vložka 1234,
sídlo Ulice 1/2345, 123 45 Město 1

SKUPINA ČEZ

80 (lze modifikovat dle potřeby)

1 značka barevná pozitivní varianta bez
dodatkového textu, velikost 18 % (výška 18 mm)
2 adresát Arial Regular, 9/12 bodů,
zarovnání doleva, barva černá
datum
Arial Regular, 9/12 bodů,
3
zarovnání doleva, barva černá
4 text Arial Regular, 10/12 bodů,
zarovnání doleva, barva černá
název
společnosti
včetně právní formy
5
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 7,5/11 bodů,
barva PANTONE 172
6 adresa společnosti a zápis v OR Nimbus CEZ
Regular, 7,5/10 bodů, barva PANTONE Cool Gray 10
7 oddělovač Nimbus CEZ Bold, 7,5/11 bodů –
vertikální linka, barva PANTONE 172
8 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 10 bodů, verzálky,
zarovnání doleva, barva bílá
9 pruh barva PANTONE 172
10 linka tloušťka 0,5 bodu, barva PANTONE 172
11 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění v zápatí
dokumentu jsou dány předlohou

3.3
INTERNÍ ZPRÁVA

interní zpráva

použití:
slouží výhradně k interní komunikaci
způsob vyplňování:
všechny údaje jsou vyplněny do elektronické šablony
(na schématu označeny světlým podtiskem), poté jsou
vytištěny na osobní tiskárně

ČEZ ESCO, a. s.

Obec, část Obce 34, P. O. Box 99, 123 45 Město 2

výroba:
celý dokument je vytvořen jako elektronická šablona
(pozn.: u výstupních zařízení, která umožňují potisk plochy
menší než v této předloze, mohou být odstupy prvků od
okraje adekvátně upraveny, případně může být šablona
tištěna ve zmenšení, nenaruší-li to čitelnost)
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PRO ÚTVAR

4

Věc

Komunikace

INTERNÍ ZPRÁVA

125

ODESÍLÁ ÚTVAR

VYŘIZUJE/LINKA

Public Relations

Nováková/345

DATUM

7. 1. 2016

87

105

interní zpráva

7

4

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné
hlavičkové papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené
elektronické předlohy, která je tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona obsahuje
textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku.
t extové rámečky mají předem
typ i velikost písma, řádkovou úpravu a maximální
rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem a rial r egular,
velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby
nahradit řádkováním 1 nebo 1,5. t exty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo
(zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje výhradně zleva.

mezera 1 řádek

Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených
jednořádkovou mezerou. Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně
elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. d okumenty vyplňované na osobním
počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry příslušných formátů.
Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena
pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro
uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem
typ i velikost písma, řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do
rámečku umístit. Text je sázen písmem a rial Regular, velikost písma v textových rámečcích je
10 bodů. Tento proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.

mezera 3 řádky

S pozdravem

mezera 5 řádků
(možno modifikovat)

Jan Novák
vedoucí odboru komunikace

267
281
283,5

5
ČEZ ESCO, a. s.

značka černobílá pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 nadpis Futura CEZ Medium, 18 bodů, verzálky,
barva černá
odvolací
řádek:
nadpis
Arial
Regular
6/11 bodů,
3
zarovnání vlevo, na osu a vpravo, verzálky, barva černá
údaje (vyplňuje uživatel) Arial Regular 9/11 bodů
4 text Arial Regular (zvýraznění Arial Bold), 10/12 bodů,
zarovnání doleva, barva černá
5 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 9/11 bodů,
barva černá
6 adresa společnosti Nimbus CEZ Regular,
9/11 bodů, barva černá
7 linka tloušťka 1,5 bodu, barva černá
1

6
Obec, část Obce 34, P. O. Box 99, 123 45 Město 2
7

297
80 (lze modifikovat dle potřeby)

KOMU / TO

3.4

FAX
FIRMA / COMPANY

faxový papír

OD / FROM
TEL.
FAX
ÚTVAR / DEPARTMENT

FAX

DATUM / DATE
POČET STRAN /
NO. OF PAGES
POKUD JSTE NEOBDRŽEL/A VŠECHNY STRANY, PROSÍM ZAVOLEJTE.
IF YOU DID NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE, CALL US IMMEDIATELY.

použití:
faxový papír slouží k externí i interní komunikaci
způsob vyplňování:
odvolací údaje, adresát a text zprávy jsou vyplněny do
elektronické šablony (na schématu označeny světlým
podtiskem), poté jsou vytištěny na osobní tiskárně,
případně faxovány přímo z osobního počítače
ČEZ ESCO, a. s.

Obec, část Obce 34, P. O. Box 99, 123 45 Město 2
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Příslušným soudem v Městě
oddíl A, vložka 1234, sídlo Ulice 1/2345, 123 45 Město 3

výroba:
celý dokument je vytvořen jako elektronická šablona
(pozn.: u výstupních zařízení, která umožňují potisk plochy
menší než v této předloze, mohou být odstupy prvků od
okraje adekvátně upraveny, případně může být šablona
tištěna ve zmenšení, nenaruší-li to čitelnost)
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OD / FROM

49,5

TEL.
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FAX

64,5
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DATUM / DATE

FAX

POČET STRAN / NO. OF PAGES

6
POKUD JSTE NEOBDRŽEL/A VŠECHNY STRANY, PROSÍM ZAVOLEJTE.
IF YOU DID NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE, CALL US IMMEDIATELY.
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faxový papír
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Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné

7 hlavičkové papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené

elektronické předlohy, která je tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona obsahuje
textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku.
Textové rámečky mají předem definovaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu a maximální
rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular,
velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby
nahradit řádkováním 1 nebo 1,5. Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo
(zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje výhradně zleva.

mezera 1 řádek

Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených
jednořádkovou mezerou. Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně
elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním
počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry příslušných formátů.
Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena
pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro
uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem
definovaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do
rámečku umístit.

mezera 3 řádky

značka Skupiny černobílá pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 linka tloušťka 0,5 bodu, barva černá
3 rubrika Nimbus CEZ Bold, 9 bodů, verzálky,
prostrkání 0,005 em, barva černá
4 nadpis Futura CEZ Medium, 24 bodů, prostrkání
0,005 em, verzálky, barva černá
5 linka tloušťka 1,5 bodu, barva černá
text upozornění Nimbus CEZ Medium, 9/11 bodů,
verzálky, prostrkání0,005 em, barva černá
text Arial, 10/12 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
8 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 9/11 bodů,
prostrkání 0,005 em, barva černá
9 text Nimbus CEZ Medium, 9/11 bodů, verzálky,
prostrkání 0,005 em, barva černá
10 linka tloušťka 2,5 bodu, barva černá
1

S pozdravem

mezera 5 řádků

Jan Novák
vedoucí odboru komunikace

6
8
ČEZ ESCO, a. s.

267
281
283,5

10

9
Obec, část Obce 34, P. O. Box 99, 123 45 Město 2
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Příslušným soudem v Městě
oddíl A, vložka 1234, sídlo Ulice 1/2345, 123 45 Město 3

297
80 (lze modifikovat dle potřeby)
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3.5.1
děkovná karta DL

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

SKUPINA ČEZ

použití:
slouží v obchodním styku
způsob vyplňování:
rukopisně
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ, barvami CMYK a reprodukci
ilustrace na kvalitní ofsetový bílý papír (např. Conqueror
CX22, Diamant, 250 g/m2)

3.5.1
děkovná karta DL

0 mm 8

5 210

0 mm
8
1

91
94
99

2

WITH COMPLIMENTS

3

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

4

6

SKUPINA ČEZ

5

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 14 % (výška 14 mm)
2 poděkování Futura CEZ Medium, 12,5 bodů,
verzálky, barva K 30 %
3 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 8 bodů,
barva bílá
4 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium,
8 bodů, barva bílá
5 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 8 bodů,
verzálky, zarovnání doleva, barva bílá
6 pruh barva PANTONE 172
1

3.5.2
děkovná karta DL

WITH COMPLIMENTS
ČEZ ESCO, a. s.
SKUPINA ČEZ

použití:
slouží v obchodním styku
způsob vyplňování:
rukopisně
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ, barvami CMYK a reprodukci
ilustrace na kvalitní ofsetový bílý papír (např. Conqueror
CX22, Diamant, 250 g/m2)

3.5.2
děkovná karta DL
0 mm 8

8

210

0 mm
8
1

WITH COMPLIMENTS

3 ČEZ ESCO, a. s.
4

SKUPINA ČEZ

6

kruhový barevný přechod
definice

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

65 %

55 %

5

konstrukce v pruhu
(střed)

91
94
99

2

0/80/100/0
(CMYK)

79

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 14 % (výška 14 mm)
2 poděkování Futura CEZ Medium, 12,5 bodů,
verzálky, barva PANTONE 368
3 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 8 bodů,
barva bílá
4 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium,
8 bodů, barva bílá
5 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 8 bodů,
verzálky, zarovnání doleva, barva bílá
pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle
uvedené definice a definice konstrukce vlevo
1

šířka barevného pruhu

6

3.6
vizitka

JMÉNO PŘÍJMENÍ
funkční zařazení

jmeno.prijmeni@abc.cz
www.cezesco.cz

ČEZ ESCO, a. s.
Ulice 123/4, 123 45 Město IV
tel.: +420 123 456 789
mobil: +420 123 456 789

SKUPINA ČEZ

NAME SURNAME
position

name.surname@abc.cz
www.cezesco.cz

ČEZ ESCO, a. s.
Street 123/4, 123 45 City IV, CZ
phone: +420 123 456 789
mobile: +420 123 456 789

použití:
slouží při jednání a reprezentování společnosti

CEZ GROUP
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. Conqueror
CX22, Diamant, gramáž 250 g/m2);
pro členy představenstva se tiskne na papír
Rives Linear White, gramáž 350 g/m2 (struktura papíru
musí být orientována horizontálně)
dle potřeby lze tisknout vizitku oboustranně (obě
jazykové verze) nebo jednostranně (pouze česká verze)

3.6
vizitka
0 mm

8

85 90

0 mm
5
1

JMÉNO PŘÍJMENÍ
funkční zařazení
ČEZ ESCO, a. s.
Ulice 123/4, 123 45 Město IV
tel.: +420 123 456 789
mobil: +420 123 456 789

2
3

4

jmeno.prijmeni@abc.cz
www.cezesco.cz

42
44
6

47,9
50

5

SKUPINA ČEZ
vizitka líc (česká verze)

0 mm

8

85 90

0 mm
5
1

NAME SURNAME
position

2
3

ČEZ ESCO, a. s.
Street 123/4, 123 45 City IV, CZ
phone: +420 123 456 789
mobile: +420 123 456 789
4

name.surname@abc.cz
www.cezesco.cz

42
44
47,9
50

6

5

CEZ GROUP

2

vizitka rub (anglická verze)

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 13 % (výška 13 mm)
jméno (doporučeno uvádět bez titulu) Nimbus CEZ
Heavy, 8/9,5 bodů, verzálky, barva PANTONE 172
3 funkce Nimbus CEZ Medium, 8/9,5 bodů,
barva PANTONE Cool Gray 10
4 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Bold, 7/8,7 bodů,
barva PANTONE Cool Gray 10
5 adresa Nimbus CEZ Regular, 7/8,7 bodů,
barva PANTONE Cool Gray 10
6 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 9 bodů,
verzálky, barva bílá
1

3.7
dopisní obálky DL
ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

použití:
slouží k zasílání individuální a hromadné firemní
korespondence
způsob vyplňování:
rukopisně/potiskem na osobní tiskárně
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami na kvalitní bílý papír

0 mm

25

3.7

220

0 mm
10
1

dopisní obálky DL
35

2
4

0 mm

3

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

25

220

0 mm
10
1

35

2
4

3

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 7,5/11 bodů,
barva PANTONE 172
3 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium, 7,5/11
bodů, barva PANTONE Cool Gray 10
4 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění
jsou dány předlohou
1

3.8
dopisní obálky C5

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

použití:
slouží k zasílání individuální a hromadné firemní
korespondence
způsob vyplňování:
rukopisně/potiskem na osobní tiskárně
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami na kvalitní bílý papír

3.8
0 mm

30

dopisní obálky C5

229

0 mm

15
1

40

2
4

3

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 7,5/11 bodů,
barva PANTONE 172
3 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium,
7,5/11 bodů, barva PANTONE Cool Gray 10
4 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění
jsou dány předlohou
1

3.9
dopisní obálky C4

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

použití:
slouží k zasílání individuální a hromadné
firemní korespondence
způsob vyplňování:
rukopisně/potiskem na osobní tiskárně
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami na kvalitní bílý papír

3.9
30

0 mm

324

0 mm

dopisní obálky C4

15
1

40

2
4

3

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 7,5/11 bodů,
barva PANTONE 172
3 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium,
7,5/11 bodů, barva PANTONE Cool Gray 10
4 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění
jsou dány předlohou
1

3.10
poznámkový blok A4

výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ na kvalitní ofsetový papír o plošné
hmotnosti alespoň 80 g/m2; jednotlivé listy jsou v hlavě
slepeny lepidlem umožňujícím snadné oddělení

0 mm

30

180

210

3.10

0 mm
12
1

poznámkový blok A4
55

3

2

62
69
76
83
90
97
104
111
118
125
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
209
216
223
230
237
244
251

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 18 % (výška 18 mm)
2 linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE 172
linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE Cool Gray 10
4 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy, 8 bodů,
minusky, barva PANTONE 172
5 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění v zápatí
dokumentu jsou dány předlohou
1

4

274

3
5

297
202

3.11
poznámkový blok A5

výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ na kvalitní ofsetový papír o plošné
hmotnosti alespoň 80 g/m2; jednotlivé listy jsou v hlavě
slepeny lepidlem umožňujícím snadné oddělení

0 mm

20

130

3.11

148

0 mm
10

poznámkový blok A5

1

2

3

50
56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
170
176

4

193

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 15 % (výška 15 mm)
2 linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE 172
linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE Cool Gray 10
4 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy, 7 bodů,
minusky, barva PANTONE 172
5 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění v zápatí
dokumentu jsou dány předlohou
1

5

210

3

144

3.12
poznámkový blok A6

výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami Skupiny ČEZ na kvalitní ofsetový papír o plošné
hmotnosti alespoň 80 g/m2; jednotlivé listy jsou v hlavě
slepeny lepidlem umožňujícím snadné oddělení

3.12
0 mm

15

89

105

0 mm

poznámkový blok A6

8
1
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2

3

40
45
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55
60
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70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

4

137

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 15 % (výška 15 mm)
2 linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE 172
linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE Cool Gray 10
4 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy, 6 bodů,
barva PANTONE 172
5 cesta (grafický prvek) vzhled a umístění v zápatí
dokumentu jsou dány předlohou
1

5

148
101

3

3.13
poštovní etiketa

Jméno společnosti, a. s.
Obec, část Obce 2,
P. O. Box 12, 123 45 Město 1

SKUPINA ČEZ

použití:
slouží k udání adresy na balících a jiných poštovních
zásilkách, které nelze z různých důvodů vložit
do firemní obálky
výroba:
ofsetový tisk předepsanými přímými (PANTONE®)
barvami na samolepicí papír vhodný k potisku či pro
psaní kuličkovým perem

3.13
poštovní etiketa

10

0 mm

90

100

0 mm
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45

Jméno společnosti, a. s.
Obec, část Obce 2,
P. O. Box 12, 123 45 Město 1
2

3

52
59
66
73
77,5
80

SKUPINA ČEZ

6

značka barevná pozitivní varianta,
velikost 15 % (výška 15 mm)
2 linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE 172
linka tloušťka 0,3 bodu, barva PANTONE Cool Gray 10
4 název společnosti včetně právní formy
(a. s., s. r. o., …) Nimbus CEZ Heavy, 7,5/11 bodů,
barva PANTONE 172
5 adresa společnosti Nimbus CEZ Medium,
7,5/11bodů, barva PANTONE Cool Gray 10
6 skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 10 bodů,
verzálky, barva bílá
7 pruh barva PANTONE 172
1

3

3.11
pozvánka

ES
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Officiaes
expla nobist
Officiaes expla nobist a nis alia as doluptatur,
Minctis etusae parum et pre, officia tempos.
— voluption et fugia cum | es comniati dolupta nim
quiatquo berspiendi tem exerori | duciat dolor
Těšíme se na Vaši účast.

Po představení jste zváni na společenský raut. |
Pozvánka slouží jako vstupenka pro 2 osoby.
R. S. V. P.: Prosíme o potvrzení Vaší účasti
obchodnímu zástupci.
SKUPINA ČEZ

3.14
pozvánka

0 mm

235,5 246

85,5

0 mm

1

2

Officiaes
expla nobist

13

Officiaes expla nobist a nis alia as doluptatur,
Minctis etusae parum et pre, officia tempos.

3

— voluption et fugia cum | es comniati dolupta nim
quiatquo berspiendi tem exerori | duciat dolor
Těšíme se na Vaši účast.

4

Po představení jste zváni na společenský raut. |
Pozvánka slouží jako vstupenka pro 2 osoby.

114,3

5

R. S. V. P.: Prosíme o potvrzení Vaší účasti
obchodnímu zástupci.

132,5
138

6

127
SKUPINA ČEZ

7

titul Nimbus CEZ Light, 56/67 bodů,
barva PANTONE 172
text
(body
copy)
Nimbus
CEZ
Light, 13/16 bodů,
2
barva černá 50 %, zvýraznění Nimbus CEZ Medium,
barva PANTONE 172
3 linka tloušťka 1 bod, barva černá 50 %
4 doplňkové informace Nimbus CEZ Medium,
9/11 bodů, barva černá 50 %
5 značka barevná pozitivní varianta,
velikost 13 % (výška 13 mm)
5 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, 7,5/9 bodů,
verzálky, zarovnání doleva, barva bílá
6 pruh barva PANTONE 172
1

3.15
prezentační desky
Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

www.cezesco.cz

SKUPINAČEZ

3.15
0 mm
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75 90 95

315 320

prezentační desky

540

0 mm

0,5y
0,5y
1

y
4

5

Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši

www.cezesco.cz

3

SKUPINAČEZ

2

310
315

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
Skupina
ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
3
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172,
1

0,5y 0,5y

335
352
372
385
405

0,2y
0,8a
0,2y
0,2y
0,5y

180

200

255

275

0,5y 0,5y

3.16
prezentační desky
pro TOP zákazníky
Nabídka pro
Aoyama Automotive
Fasteners Czech, s.r.o.
VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

www.cezesco.cz

SKUPINAČEZ

3.16
0 mm
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75 90 95

315 320

prezentační desky
pro TOP zákazníky

540

0 mm

0,5y
0,5y
1

y
4

5

Nabídka pro
Aoyama Automotive
Fasteners Czech, s.r.o.

www.cezesco.cz

3

SKUPINAČEZ

2

310
315

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
Skupina
ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
3
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172,
1

0,5y 0,5y

335
352
372
385
405

0,2y
0,8a
0,2y
0,2y
0,5y

180

200

255

275

0,5y 0,5y

5

Šanon pro TOP zákazníky

3.17
šanon
pro TOP zákazníky

Vzhled šanonu vychází ze základních definic manuálu.

marketing

4.1

1

hlavní
vizuální motiv

Hlavní vizuální motiv
Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši
SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

4.2
produktové
vizuální motivy

Energetické
poradenství
a management

Výstavba
energetických
zařízení

SKUPINA ČEZ
SKUPINA
ČEZ

SKUPINA ČEZ

4.2
produktové
vizuální motivy

Provozování
energetických
zařízení

Servis a údržba
energetických
zařízení

SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ

4.2
produktové
vizuální motivy

Energetické
úspory

Osvětlování

SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ

4.2
produktové
vizuální motivy

Smart City

SKUPINA ČEZ

4.3
obecné principy úpravy

při vytváření tiskovin je nutné respektovat základní principy
definované jednotným vizuálním stylem
typografie
je přesně definována v rozkresu jednotlivých publikací
sazba
pamatujte na typografická pravidla – i když nejsou předepsána obecně závaznou normou,
měl by je každý grafik dodržovat; respektujte typografická pravidla v různých jazycích,
například sazba uvozovek je jiná v angličtině a jiná v češtině
barvy
základní barevnost je přesně popsána v rozkresu jednotlivých publikací, doplňkové
barvy je možné používat pouze ve výjimečných a opodstatněných případech (například
v informační grafice u komplikovaných grafů apod.)
grafické prvky
grafy, tabulky, mapy, schémata a další grafické prvky je nutné přizpůsobit vzhledu
publikace, nelze používat „převzaté“ ilustrace z kancelářských aplikací nebo skeny z atlasu;
grafický prvek učiňte nejen funkčním, ale i vizuálně přitažlivým
šetřete linkami
dvě různě barevné plochy není nutné oddělovat linkou, barva dokáže plochy oddělit zcela
přirozeně, stejně tak i sloupce čísel vytvoří přirozenou vertikální hranici v tabulce; linka patří
jen tam, kde pomáhá oku sledovat řádek nebo jasně oddělovat logické celky
zvýrazněte jen podstatné informace
mnoho výrazných prvků vedle sebe způsobí, že není výrazné vůbec nic
pro vyznačování používejte tučnější řezy, případně barevné odlišení
vyznačování kurzivou nebo podtržením není povoleno

4.4
ENERGY SERVICE COMPANY

inzerce A4
obecná

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou
v rámci svých energetických potřeb požadovat. ČEZ ESCO chce být první
volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického
zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

0,5y

4.4

0,5y
ENERGY SERVICE COMPANY
1

inzerce A4
obecná

0,8y

Komplexní
energetická řešení
pro všechny

a

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

y

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

kruhový barevný přechod
definice

konstrukce v pruhu
(střed)
65 %

55 %

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou
v rámci svých energetických potřeb požadovat. ČEZ ESCO chce být první
volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického
zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

6

www.cezesco.cz

3

0,2y
0,2y

45 %

SKUPINA ČEZ

2

0,5y

šířka barevného pruhu

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma s ohledem na čitelnost (například pro A4
by neměla být menší než 10 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy), barva
PANTONE 172, odsazení od textu alespoň jeden řádek
1

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

5

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

OSVĚTLOVÁNÍ

0/80/100/0
(CMYK)

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

4

a

4.5
inzerce A4
produktová

Instalace a rekonstrukce
osvětlení

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

0,5y

4.5

0,5y

1

inzerce A4
produktová

a
a
4

Instalace a rekonstrukce
osvětlení
y

kruhový barevný přechod
definice

(střed)

konstrukce v pruhu
35 %

45 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.

6

snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

0,4y
7

0,2y
0,2y

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

3

2

0,5y

šířka barevného pruhu

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
pruh
výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
2
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Regular, velikost
písma s ohledem na čitelnost (například pro A4 by
neměla být menší než 10 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresaNimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy), barva
PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek, odsazení
od obrazového bloku alespoň 0,35y
7 obrazový blok odsazení od pruhu zápatí alespoň 0,9y
1

5

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

4.6
inzerce A5
obecná

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům
vše, co mohou v rámci svých energetických potřeb požadovat.
ČEZ ESCO chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci
nebo provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě
a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

www.cezesco.cz

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

SKUPINA ČEZ

4.6
0,5y

inzerce A5
obecná

0,5y

1

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

0,5y
SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

4

6

0,2y
0,2y

OSVĚTLOVÁNÍ

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

5

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům
vše, co mohou v rámci svých energetických potřeb požadovat.
ČEZ ESCO chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci
nebo provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě
a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

3

SKUPINA ČEZ

www.cezesco.cz

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Regular, velikost
písma s ohledem na čitelnost (například pro A5 by
neměla být menší než 8 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek
1

2

0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

4.7
inzerce A5
produktová

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

4.7
0,5y
0,5y

inzerce A5
1

0,5y

4

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

5 Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města, obce, průmyslová,

kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

7

SKUPINA ČEZ

www.cezesco.cz

0,2y
0,2y

y

3

6

2

0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
Skupina
ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
3
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma s ohledem na čitelnost (například pro A5
by neměla být menší než 8 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek
7 obrazový blok odsazení od pruhu zápatí alespoň
0,7y
1

4.8
inzerce A5 100
obecná

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat
zákazníkům vše, co mohou v rámci svých
energetických potřeb požadovat. ČEZ ESCO
chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem
o instalaci nebo provoz lokálního energetického
zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat
energie efektivně a šetrně.
www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

4.8
inzerce A5 100
obecná

0,5y
0,5y

1

0,8y
4

Komplexní
energetická řešení
pro všechny

5

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat
zákazníkům vše, co mohou v rámci svých
energetických potřeb požadovat. ČEZ ESCO
chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem
o instalaci nebo provoz lokálního energetického
zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat
6 energie efektivně a šetrně.

3

SKUPINA ČEZ

www.cezesco.cz

0,2y
0,2y
2

0,5y

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
text
(body
copy)
Nimbus
CEZ Regular, velikost
5
písma s ohledem na čitelnost (například pro A4 by
neměla být menší než 8 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek
1

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

4.9
inzerce A5 100
produktová

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

4.9
inzerce A5 100
produktová

0,5y
0,5y
1

0,5y
min.
0,8y
4

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

5 Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,

obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

7
3

6

0,2y
0,2y

y

SKUPINA ČEZ

www.cezesco.cz
2

0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma s ohledem na čitelnost (například pro A4
by neměla být menší než 8 pt) barva bílá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek
7 obrazový blok odsazení od pruhu zápatí alespoň
0,7y
1

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

4.10
billboard obecný

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Projektujeme,
stavíme, dodáváme...
...a spoříme energii,
tu vaši

www.cezesco.cz

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

SKUPINA ČEZ

4.10
billboard obecný

0,5y

0,5y
1

2y

4

5

0,2y
0,2y

Projektujeme,
stavíme, dodáváme...
...a spoříme energii,
tu vaši

www.cezesco.cz

3 SKUPINA ČEZ

0,8a

2

0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

1 značka barevná pozitivní varianta,
výška značky je 10 % kratšího formátu panelu
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška minusek približně a), odsazení
od textu alespoň jeden řádek
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billboard produktový

Instalace a rekonstrukce
osvětlení
www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ
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billboard
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1

2y
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0,2y
0,2y

Instalace a rekonstrukce
osvětlení
www.cezesco.cz

3 SKUPINA ČEZ

0,8a

2

0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

1 značka barevná pozitivní varianta,
výška značky je 10 % kratšího formátu panelu
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici
(výška verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na
praporek, odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá,
vyznačování barva PANTONE 172
5 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška minusek približně a), odsazení od
textu alespoň jeden řádek
7 obrazový blok odsazení od pruhu zápatí alespoň 0,7y
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Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného
osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce
veřejného osvětlení může znamenat nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného osvětlení pak
zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce veřejného osvětlení
může znamenat nižší náklady na elektrickou energii i údržbu,
vyšší intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu
elektřiny a v neposlední řadě možnost efektivní regulace
osvětlení dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či
stožáry veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.

Osvětlení budov a areálů
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.
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Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést
nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může
přinést nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší
intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může
přinést nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší
intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů.
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.
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4.12
Brožura A4
vnitřní dvoustrana
Osvětlení obce Fulnek

Výměna a repase 750 světelných bodů, doplnění
o 190 kusů nových svítidel a oprava 20 zapínacích míst
Přínosy
snížení nákladů na elektřinu
snížení vynaložených nákladů na údržbu
provozovaného zařízení
snížení příkonu soustavy
Základní údaje
Investor: město Fulnek
Výše investice: 7 980 000 Kč
Příkon soustavy: 98,17 kW
Roční spotřeba: 402 MW/rok
Roční finanční úspora: cca 400 000 Kč

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného
osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce
veřejného osvětlení může znamenat nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného osvětlení pak
zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce veřejného osvětlení
může znamenat nižší náklady na elektrickou energii i údržbu,
vyšší intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu
elektřiny a v neposlední řadě možnost efektivní regulace
osvětlení dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či
stožáry veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

Osvětlení budov a areálů

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů.

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

Naše nabídka
Zmapování stávajícího stavu, zpracování pasportu VO,
studie a návrhy modernizace veřejného osvětlení
Realizace rekonstrukce, obnovy nebo rozšíření
soustavy VO
Systémy pro dozor a řízení VO
Trasování podzemních vedení, lokalizaci poruch,
zaměření zařízení pomocí vysoce přesné GPS.
Provozování osvětlovacích soustav měst a obcí
Financování rekonstrukce, včetně záruky návratnosti
(metoda EPC)
V případě zájmu odkup osvětlovací soustavu a její
následný provoz

Proč s ČEZ
Provozujeme veřejné osvětlení ve více než
180 městech a obcích na území celé ČR
Záruka garantovaná Skupinou ČEZ
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0,5y

šířka barevného pruhu

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
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Skupina
ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
3
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici
(výška verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání
na praporek, odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá,
vyznačování barva PANTONE 172
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2 Nabízíme instalace nebo rekonstrukce

osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.

Veřejné osvětlení

6

Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného
osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce
veřejného osvětlení může znamenat nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného osvětlení pak
zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce veřejného osvětlení
může znamenat nižší náklady na elektrickou energii i údržbu,
vyšší intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu
elektřiny a v neposlední řadě možnost efektivní regulace
osvětlení dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či
stožáry veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.

Osvětlení budov a areálů
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

0,2y
0,5y

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést
nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může
přinést nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší
intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může
přinést nižší náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší
intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů.
Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

3
25

4

Brožura A4
vnitřní dvoustrana

0,5y 0,5y

26

titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení (výška verzálek maximálně 2a,
neměla by být větší než velikost headline na titulní straně)
a celkovou kompozici zarovnání na praporek, barva bílá,
vyznačování barva PANTONE 172
2 podnadpis (subheadline) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška verzálek obvykle přibližně
1/2 výšky verzálek titulu), odsazení od titulu alespoň
0,5y
0,8y, zarovnání na praporek, barva bílá
0,2y
0,5y
pruh
výplň kruhovým barevným přechodem
3
dle výše uvedené definice a definice konstrukce
4 paginace Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma 9 pt, zarovnání na praporek, barva bílá
5 nadpis v textu Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma 9/12pt, zarovnání na praporek,
barva PANTONE 172
6 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma 9/12pt, barva černá
1

4.12
0,5y 0,5y

0,5y

25 mm

5 mm

0,5y 0,5y

0,5y

Osvětlení obce Fulnek

Brožura A4
vnitřní dvoustrana

3

4
Výměna a repase 750 světelných bodů, doplnění
o 190 kusů nových svítidel a oprava 20 zapínacích míst
Přínosy
snížení nákladů na elektřinu
snížení vynaložených nákladů na údržbu
provozovaného zařízení
snížení příkonu soustavy
Základní údaje
Investor: město Fulnek
Výše investice: 7 980 000 Kč
Příkon soustavy: 98,17 kW
Roční spotřeba: 402 MW/rok
Roční ﬁnanční úspora: cca 400 000 Kč

1 Veřejné osvětlení
2

Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle
okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného
osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce
veřejného osvětlení může znamenat nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Nové sloupy či stožáry veřejného osvětlení pak
zkvalitňují veřejný prostor. Rekonstrukce veřejného osvětlení
může znamenat nižší náklady na elektrickou energii i údržbu,
vyšší intenzitu osvětlení při nižších nárocích na spotřebu
elektřiny a v neposlední řadě možnost efektivní regulace
osvětlení dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či
stožáry veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.

0,5y
0,2y
0,5y

6

Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.
Rekonstrukce veřejného osvětlení může znamenat nižší
náklady na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu
osvětlení při nižších nárocích na spotřebu elektřiny
a v neposlední řadě možnost efektivní regulace osvětlení
dle okamžitých potřeb uživatelů. Nové sloupy či stožáry
veřejného osvětlení pak zkvalitňují veřejný prostor.

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

Osvětlení budov a areálů

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů.

Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení při
nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední řadě
možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých potřeb
uživatelů. Rekonstrukce osvětlení může přinést nižší náklady
na elektrickou energii i údržbu, vyšší intenzitu osvětlení
při nižších nárocích na spotřebu elektřiny a v neposlední
řadě možnost efektivní regulace osvětlení dle okamžitých
potřeb uživatelů.

5

Naše nabídka
Zmapování stávajícího stavu, zpracování pasportu VO,
studie a návrhy modernizace veřejného osvětlení
Realizace rekonstrukce, obnovy nebo rozšíření
soustavy VO
Systémy pro dozor a řízení VO
Trasování podzemních vedení, lokalizaci poruch,
zaměření zařízení pomocí vysoce přesné GPS.
Provozování osvětlovacích soustav měst a obcí
Financování rekonstrukce, včetně záruky návratnosti
(metoda EPC)
V případě zájmu odkup osvětlovací soustavu a její
následný provoz

Proč s ČEZ
Provozujeme veřejné osvětlení ve více než
180 městech a obcích na území celé ČR
Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

7
27

28

25 mm

0,5y

1 nadpis v textu Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
9/12pt, zarovnání na praporek, barva PANTONE 172
2 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma 9/12pt, zarovnání na praporek,
odsazení od obrazového bloku alespoň 0,8y,
barva černá, vyznačování Nimbus CEZ Heavy
3 titul (headline) v rámečku Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma 18/20 pt, zarovnání na praporek,
odsazení od obrazového bloku alespoň 0,8y,
barva černá, vyznačování barva bílá
text
(body
copy)
v rámečku Nimbus CEZ Heavy,
4
velikost písma 9/12pt, zarovnání na praporek,
barva černá, vyznačování barva bílá
4 rámeček výška rámečku odpovídá výšce
obrazového bloku, barva PANTONE 172
6 pruh výplň kruhovým barevným přechodem
dle výše uvedené definice a definice konstrukce
7 paginace Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma 9 pt, zarovnání na praporek, barva bílá

4.13
Roll up obecný

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Energetické poradenství a management
Výstavba energetických zařízení
Provozování energetických zařízení
Servis a údržba energetických zařízení
Osvětlování
Energetické úspory

www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

0,5y

0,5y

4.13

0,5y
1

0,5y

Roll up obecný

a
a
4

Komplexní
energetická řešení
pro všechny
VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

y

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

kruhový barevný přechod
definice

(střed)

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

65 %
PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

35 %

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

45 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

konstrukce v pruhu
ENERGETICKÉ
ÚSPORY

1/2

5

Energetické poradenství a management
Výstavba energetických zařízení
Provozování energetických zařízení
Servis a údržba energetických zařízení
Osvětlování
Energetické úspory

0,8 a
0,2y
0,2y

www.cezesco.cz
2

3

skupina čez

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

1 značka barevná pozitivní varianta,
výška značky je 18 % kratšího formátu panelu
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
text
(body
copy)
Nimbus
CEZ Regular, velikost
5
písma s ohledem na sdělení a celkovou kompozici
(výška verzálek obvykle přibližně 1/2 výšky verzálek
titulu), zarovnání na praporek, barva bílá
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek

4.14
Roll up produktový

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy
www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

0,5y 0,3y

0,5y

4.14

0,5y
0,3 y
1

y

Roll up produktový

a

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

4

a

y

(střed)

kruhový barevný přechod
definice

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

5

6

45 %

konstrukce v pruhu
1/2

www.cezesco.cz

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

0,35 y
7

šířka barevného pruhu

min.
0,7 y
0,8 a
0,2y
0,2y
0,5y

3

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

SKUPINA ČEZ

2

0,3 y

1 značka barevná pozitivní varianta,
výška značky je 14 % kratšího formátu panelu
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá, vyznačování
barva PANTONE 172
5 text (body copy) velikost písma s ohledem na
sdělení a celkovou kompozici (výška verzálek obvykle
přibližně 1/2 výšky verzálek titulu), zarovnání na
praporek, barva bílá
6 internetová adresa Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma dle velikosti textu (body copy),
barva PANTONE 172, odsazení od textu jeden řádek,
odsazení od obrazového bloku alespoň 0,35y
7 obrazový blok odsazení od pruhu zápatí alespoň 0,7y

4.15
internetové bannery
obecný

Projektujeme,
realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši
SKUPINA ČEZ

Projektujeme,
realizujeme,
provozujeme…
…a šetříme
energii, tu vaši

Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši

4.15.1
internetový banner obecný
běžný formát na šířku

0,5y
0,5y
1

4

a
0,2y
0,2y

Projektujeme,
realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši
3

2

SKUPINA ČEZ
0,5y

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 40 px
pruh
výplň
kruhovým
barevným
přechodem dle výše
2
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
1

0,5y

4.15.2

0,5y
1

internetový banner obecný
běžný formát na výšku

a
a

y

(střed)

kruhový barevný přechod
definice

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

konstrukce v pruhu
1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

3

0,7y

Projektujeme,
realizujeme,
provozujeme…
…a šetříme
energii, tu vaši

2

0,2y
0,5y

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 35 px
pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
1

2

4.15.3
internetový banner
úzký formát

0,5y
0,5y

Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši
3

1

2

0,2y
0,5y

kruhový barevný přechod
definice

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

65 %

35 %

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 35 px
pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
vertikální zarovnání na střed loga, barva bílá,
vyznačování barva PANTONE 172

y

45 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

1

šířka barevného pruhu

2

4.16
internetové bannery
produktové

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

SKUPINA ČEZ

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení
snížení nákladů
na elektrickou
energii
snížení nákladů
na provoz
snížení příkonu
soustavy

Instalace a rekonstrukce osvětlení

4.16.1
internetový banner
běžný formát na šířku

0,5y
0,5y
1

0,8y
4

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení
snížení nákladů na elektrickou energii
snížení nákladů na provoz
snížení příkonu soustavy

5

a
0,2y
0,2y

3

2

SKUPINA ČEZ
0,5y

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 40 px
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška verzálek obvykle přibližně 2a),
odsazení od loga alespoň 0,8y, zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
5 text (body copy) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška verzálek obvykle přibližně
1/2 výšky verzálek titulu), odsazení od titulu
alespoň jeden řádek zarovnání na praporek, barva bílá
1

kruhový barevný přechod
definice

55 %
y

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

0,5y

4.16.2

0,5y
1

internetový banner
běžný formát na výšku

a
a

y

(střed)

kruhový barevný přechod
definice

45 %

35 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

konstrukce v pruhu
1/2
3

4

0,7y

Instalace
a rekonstrukce
osvětlení

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

snížení nákladů
na elektrickou
energii
snížení nákladů
na provoz
snížení příkonu
soustavy

2

0,2y
0,5y

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 35 px
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
titul
(headline)
Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
3
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici (výška
verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání na praporek,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172
4 text (body copy) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška verzálek obvykle přibližně
1/2 výšky verzálek titulu), odsazení od titulu
alespoň jeden řádek zarovnání na praporek, barva bílá
1

4.16.3
internetový banner
úzký formát

0,5y
0,5y
1

3

Instalace a rekonstrukce osvětlení

2

0,2y
0,5y

kruhový barevný přechod
definice

a

konstrukce v pruhu
(střed)

a

65 %

35 %

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

značka barevná pozitivní varianta,
doporučená velikost 35 px
pruh
výplň
kruhovým
barevným
přechodem dle výše
2
uvedené definice a definice konstrukce
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici (výška verzálek obvykle přibližně 2a),
zarovnání na praporek, vertikální zarovnání na střed loga,
barva bílá, vyznačování barva PANTONE 172

y

45 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

1

šířka barevného pruhu

4.17
profil ESCO

Projektujeme, stavíme, dodáváme...
...a spoříme energii, tu vaši
Nabízíme energetická řešení
v těchto oblastech
Energetické poradenství / energetický management
Výstavba energetických zařízení
Provozování energetických zařízení
Servis a údržba energetických zařízení
Osvětlování
Energetické úspory

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

Zastupujeme společnosti ze Skupiny ČEZ
s dlouholetými zkušenostmi a významnou
pozicí na trhu
ČEZ ENERGO, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
EVČ, s.r.o. ENESA, a.s.

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Proč ČEZ ESCO?
Komplexnost – zajišťujeme komplexní energetické potřeby
firem a institucí všech velikostí, včetně návrhu vhodné
kombinace produktů a služeb na míru
Inovativnost – dokážeme se rychle přizpůsobit
turbulentnímu prostředí trhů malé energetiky a klademe důraz
na efektivitu a ekologičnost našich řešení
Spolehlivost – odpovídáme za výsledek od návrhu až po
realizaci, služby a produkty zajišťujeme prostřednictvím
kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi
Úspora – najdeme prostor k šetření
– nabízíme férové ceny za energie, technologie, servisní i
poradenské služby
– pomůžeme při žádostech o dotace, zajistíme financování,
zaručíme návratnost investice
Individuální přístup – víme, že každý zákazník je jiný, má
jiné potřeby a jiné výchozí podmínky, celý projekt proto
připravíme na klíč dle vašich požadavků a možností

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

ČEZ ESCO – Komplexní energetická řešení na míru
Patříme do Skupiny ČEZ a jsme dodavatelem efektivních, úsporných
a ekologicky šetrných energetických řešení pro ﬁrmy, obce i stát. Jsme tu pro
vás, abychom vám pomohli maximalizovat úspěch v byznysu a spokojenost
občanů v obci. Pomůžeme vám snížit náklady na energie a minimalizovat práci
a čas, které investujete do energetiky, abyste se naplno mohli věnovat dosažení
svých obchodních cílů. V ČEZ ESCO jsme připraveni vyřešit komplexně vaše
energetické potřeby. Pomůžeme vám ušetřit čas, energii i ﬁnance.
Řešení ČEZ ESCO zahrnuje návrh na optimalizaci spotřeby, volbu technologií
a zdrojů, jejich instalaci, dlouhodobý provoz a servis včetně poradenství, záruky
i různé možnosti ﬁnancování.

Kontakty
ČEZ ESCO, a.s.
Adresa Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Místní pracoviště 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Místní pracoviště Duhová 2/1444 – budova Engel, 140 53 Praha 4

SKUPINA ČEZ

esco@cez.cz
ID datové schránky r5dsviv
www.cezesco.cz

0,5y 0,5y

0,5y

4.17

0,5y
0,5y
1

profil ESCO
0,8y
4

Projektujeme, stavíme, dodáváme...
...a spoříme energii, tu vaši

a
a

y

kruhový barevný přechod
definice

(střed)

konstrukce v pruhu
35 %

45 %

0/90/100/30
(CMYK)

55 %

0/80/100/0
(CMYK)

65 %

1/2

délka barevného
přechodu odpovídá
1/2 šířky pruhu

šířka barevného pruhu

0,5y
5

ČEZ ESCO – Komplexní energetická řešení na míru
Patříme do Skupiny ČEZ a jsme dodavatelem efektivních, úsporných
a ekologicky šetrných energetických řešení pro firmy, obce i stát. Jsme tu pro
vás, abychom vám pomohli maximalizovat úspěch v byznysu a spokojenost
občanů v obci. Pomůžeme vám snížit náklady na energie a minimalizovat práci
a čas, které investujete do energetiky, abyste se naplno mohli věnovat dosažení
svých obchodních cílů. V ČEZ ESCO jsme připraveni vyřešit komplexně vaše
energetické potřeby. Pomůžeme vám ušetřit čas, energii i finance.
Řešení ČEZ ESCO zahrnuje návrh na optimalizaci spotřeby, volbu technologií
a zdrojů, jejich instalaci, dlouhodobý provoz a servis včetně poradenství, záruky
i různé možnosti financování.

0,5y
3

0,7y

0,8a
0,2y
0,2y
0,5y

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 pruh výplň kruhovým barevným přechodem dle výše
uvedené definice a definice konstrukce
3 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva bílá, odsazení od pruhu 0,2y
4 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy, velikost písma
s ohledem na sdělení a celkovou kompozici
(výška verzálek obvykle přibližně 2a), zarovnání
na praporek, odsazení od loga alespoň 0,8y, barva bílá,
vyznačování barva PANTONE 172
5 textový rámeček v 70 % barvy PANTONE 349,
velikost dle množství textu, odsazení textu od krajů
rámečku 0,5y, odsazení rámečku od pruju zápatí
alespoň 0,7y
1

SKUPINA ČEZ
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0,5y

0,5y

0,5y

0,5y
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profil ESCO

1

Nabízíme energetická řešení
v těchto oblastech
Energetické poradenství / energetický management
Výstavba energetických zařízení
Provozování energetických zařízení
Servis a údržba energetických zařízení
Osvětlování
Energetické úspory

2

Zastupujeme společnosti ze Skupiny ČEZ
s dlouholetými zkušenostmi a významnou
pozicí na trhu
ČEZ ENERGO, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
EVČ, s.r.o. ENESA, a.s.

Proč ČEZ ESCO?
Komplexnost – zajišťujeme komplexní energetické potřeby
firem a institucí všech velikostí, včetně návrhu vhodné
kombinace produktů a služeb na míru
Inovativnost – dokážeme se rychle přizpůsobit
turbulentnímu prostředí trhů malé energetiky a klademe důraz
na efektivitu a ekologičnost našich řešení
Spolehlivost – odpovídáme za výsledek od návrhu až po
realizaci, služby a produkty zajišťujeme prostřednictvím
kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi
Úspora – najdeme prostor k šetření
– nabízíme férové ceny za energie, technologie, servisní i
poradenské služby
– pomůžeme při žádostech o dotace, zajistíme financování,
zaručíme návratnost investice
Individuální přístup – víme, že každý zákazník je jiný, má
jiné potřeby a jiné výchozí podmínky, celý projekt proto
připravíme na klíč dle vašich požadavků a možností

Kontakty
ČEZ ESCO, a.s.
Adresa Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Místní pracoviště 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Místní pracoviště Duhová 2/1444 – budova Engel, 140 53 Praha 4
esco@cez.cz
ID datové schránky r5dsviv
www.cezesco.cz

0,2y
0,2y
0,5y

3

4

1 nadpis v textu Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici, zarovnání na praporek, barva PANTONE 172,
odsazení od obrazového bloku alespoň 0,5y,
2 text (body copy) Nimbus CEZ Regular,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici, zarovnání na praporek, barva černá,
vyznačování Nimbus CEZ Heavy
3 kontakty Nimbus CEZ Heavy a Nimbus CEZ
Regular, velikost písma 8/10pt, zarovnání na pravý
praporek, barva černá, zvýraznění PANTONE 172
4 pruh výplň kruhovým barevným přechodem
dle výše uvedené definice a definice konstrukce

4.18
profil obchodníka

NAČERPÁTE ENERGII, TU VAŠI
Nabízíme instalace fotovoltaických panelů včetně dopravy, montáže, zapojení a zprovoznění. Zákazníkům
pomůžeme získat dotaci a vyřídit žádost o připojení a o licenci Energetického regulačního úřadu stejně
jako smlouvu na výkup přebytků elektřiny.
Vlastní ekologický zdroj energie na míru
Vhodně zvolenou velikostí elektrárny v kombinaci s řízením spotřeby mohou firmy a municipality posílit svoji energetickou soběstačnost
a zároveň stabilizovat své náklady na elektřinu. Návratnost investice do střešní fotovoltaiky je 10 až 15 let v závislosti na velikosti
instalovaného výkonu, vlastní spotřebě a výši případné dotace. Očekávaná životnost fotovoltaických systémů je až 30 let.
Dalším přínosem tohoto řešení je skutečnost, že jeho majitelé nebudou tolik odkázáni na tržní vývoj cen elektřiny, protože si její část vyrobí
sami. Nový majitel fotovoltaické elektrárny od ČEZ ESCO se může spolehnout na mnohaletou garanci na zařízení. Získá záruku 25 let na
80% výkon panelů a 10 let na samotné panely.
Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
Současně s dodávkou technologií v podobě samotných solárních panelů, a dále měničů, podpůrných a jisticích prvků, kabeláže a akumulační
nádrže k akumulaci energie ohřevem vody nabízíme i jejich instalaci včetně dopravy. Za naše zákazníky vyřídíme i potřebnou administrativu.
Vedle projektové dokumentace pomůžeme se žádostmi o dotace, stavebním povolením, připojením k distribuční soustavě, se získáním
licence Energetického regulačního úřadu nebo s uzavřením smlouvy o výkupu přebytků elektřiny. Součástí našich služeb je i poradenství
a zaškolení uživatele a doporučení vhodného režimu provozování systému, zapojení a zprovoznění systému včetně jeho revize.
Jsme připraveni pomoci našim zákazníkům se zajištěním výhodného financování a s průběžným řízením spotřeby vyrobené elektřiny
a vyhodnocováním provozu fotovoltaické elektrárny.
Instalace a připojení
Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé střechy, u nichž je důležitá dostatečná nosnost. Střecha by v optimálním případě
měla směřovat na jih, montáž panelů na čistý západ a východ je možná také, je ale nutné počítat se sníženou výrobou energie.
Fotovoltaické panely instalujeme do 2 – 6 týdnů od podpisu smlouvy podle velikosti objednávky. Po instalaci solární elektrárny následuje
podání žádosti o licenci Energetického regulačního úřadu, jejíž vyřízení trvá zpravidla 4 – 6 týdnů. Další 2 – 3 týdny trvá připojení k distribuční
soustavě. Shrnuto a podtrženo, kompletní instalace od podpisu smlouvy k připojení trvá 2 až 5 měsíců.
Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla, která administrativní proces připojování a provozu fotovoltaických elektráren zjednodušují. U elektráren
s výkonem do 10 kW není potřeba mít licenci od Energetického regulačního úřadu, celý proces tak může trvat jen dva měsíce.

Jméno Příjmení
pozice ve firmě
tel.: 123 456 789
e-mail: jméno@cezesco.cz
Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží
k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné
grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze
slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby.
Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží
k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné
grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze
slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší
představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě
sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby.
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NAČERPÁTE ENERGII, TU VAŠI

3

Nabízíme instalace fotovoltaických panelů včetně dopravy, montáže, zapojení a zprovoznění. Zákazníkům
pomůžeme získat dotaci a vyřídit žádost o připojení a o licenci Energetického regulačního úřadu stejně
jako smlouvu na výkup přebytků elektřiny.

4

Vlastní ekologický zdroj energie na míru

5

Vhodně zvolenou velikostí elektrárny v kombinaci s řízením spotřeby mohou firmy a municipality posílit svoji energetickou soběstačnost
a zároveň stabilizovat své náklady na elektřinu. Návratnost investice do střešní fotovoltaiky je 10 až 15 let v závislosti na velikosti
instalovaného výkonu, vlastní spotřebě a výši případné dotace. Očekávaná životnost fotovoltaických systémů je až 30 let.
Dalším přínosem tohoto řešení je skutečnost, že jeho majitelé nebudou tolik odkázáni na tržní vývoj cen elektřiny, protože si její část vyrobí
sami. Nový majitel fotovoltaické elektrárny od ČEZ ESCO se může spolehnout na mnohaletou garanci na zařízení. Získá záruku 25 let na
80% výkon panelů a 10 let na samotné panely.
Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
Současně s dodávkou technologií v podobě samotných solárních panelů, a dále měničů, podpůrných a jisticích prvků, kabeláže a akumulační
nádrže k akumulaci energie ohřevem vody nabízíme i jejich instalaci včetně dopravy. Za naše zákazníky vyřídíme i potřebnou administrativu.
Vedle projektové dokumentace pomůžeme se žádostmi o dotace, stavebním povolením, připojením k distribuční soustavě, se získáním
licence Energetického regulačního úřadu nebo s uzavřením smlouvy o výkupu přebytků elektřiny. Součástí našich služeb je i poradenství
a zaškolení uživatele a doporučení vhodného režimu provozování systému, zapojení a zprovoznění systému včetně jeho revize.
Jsme připraveni pomoci našim zákazníkům se zajištěním výhodného financování a s průběžným řízením spotřeby vyrobené elektřiny
a vyhodnocováním provozu fotovoltaické elektrárny.
Instalace a připojení
Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé střechy, u nichž je důležitá dostatečná nosnost. Střecha by v optimálním případě
měla směřovat na jih, montáž panelů na čistý západ a východ je možná také, je ale nutné počítat se sníženou výrobou energie.
Fotovoltaické panely instalujeme do 2 – 6 týdnů od podpisu smlouvy podle velikosti objednávky. Po instalaci solární elektrárny následuje
podání žádosti o licenci Energetického regulačního úřadu, jejíž vyřízení trvá zpravidla 4 – 6 týdnů. Další 2 – 3 týdny trvá připojení k distribuční
soustavě. Shrnuto a podtrženo, kompletní instalace od podpisu smlouvy k připojení trvá 2 až 5 měsíců.
Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla, která administrativní proces připojování a provozu fotovoltaických elektráren zjednodušují. U elektráren
s výkonem do 10 kW není potřeba mít licenci od Energetického regulačního úřadu, celý proces tak může trvat jen dva měsíce.

6

Jméno Příjmení
pozice ve firmě
tel.: 123 456 789
e-mail: jméno@cezesco.cz

Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží
k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné
grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze
slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby.
Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží
k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné
grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze
slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší
představy o výsledné grafické podobě sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě
sazby. Toto je pouze slepý text, který slouží k vytvoření lepší představy o výsledné grafické podobě sazby.
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8

1

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 nadpis Arial Bold 22/26,4 bodů,
zarovnání vlevo, verzálky, barva PANTONE 172
3 perex Arial Bold 10/12 bodů,
zarovnání vlevo, barva PANTONE 172
4 podnadpis Arial Bold, 8/9,6 bodů,
zarovnání doleva, barva PANTONE 172
5 text Arial Regular (zvýraznění Arial Bold),
8/9,6 bodů, zarovnání doleva, barva černá
6 kontaktní údaje Arial Bold, 10/12 bodů, zarovnání
doleva, barva černá, jméno barva PANTONE 172
7 linka tloušťka 1 bod, barva PANTONE 172
8 Skupina ČEZ Futura ČEZ Demi11/13,2 bodů,
zarovnání vlevo, barva PANTONE 172

4.19
nabídka

NABÍDKA
IMPLEMENTACE NORMY ISO 50 001
A VYPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU
V SOULADU S NOVELOU Z. Č. 406/2000 SB.
pro Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.
(jako Zadavatele)
Nabídku zpracovala společnost ČEZ ESCO, a.s., dne 29. 9. 2015

1

ÚČASTNÍCI NABÍDKY
Zadavatel (dále také jako „zadavatel“):
společnost:
sídlo:
zastoupena:
IČO:
DIČ:

Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.
Lovosice, Průmyslová 1166, PSČ 410 02
Yoshikazu Uchiyama, jednatel
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20542
26695081
CZ26695081

2

PŘEDMĚT NABÍDKY

2.1

Předmětem nabídky jsou činnosti spojené se zajištěním souladu s novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro
společnost Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., a to ve dvou variantách:

2.2

Varianta A – Produkt EnergoManager - zavedení managementu hospodaření energií dle mezinárodního standardu ISO 50001

oprávněn jednat za společnost ve věcech technických i obchodních:

nebo
2.3

Ing. Jiří Mádl, odpovědný zástupce společnosti
tel.: +420 416 916 900
e-mail: madl@aoyama.cz

Varianta B – Produkt Energetický Audit - zpracováním energetického auditu pro objekty a zařízení společnosti.

2.4

Provedení vybrané varianty bude v českém jazyce, 2 vyhotovení budou v elektronické a 2 v tištěné podobě.

2.5

Předmětem posouzení dle bodu u 2.1, je výrobní objekt a technologie společnosti AOYAMA, které se nachází na adrese Průmyslová
1166, Lovosice, parcelní číslo 2443/25, k.ú. Lovosice

Zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo „ČEZ ESCO“):
společnost:
sídlo:
zastoupena:
Zapsána:
IČO:
DIČ:

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Michalem Rzymanem, předsedou představenstva
Mgr. Martinem Cmíralem, Ph. D., místopředsedou představenstva
B 20240 vedená u Městského soudu v Praze
03592880
CZ03592880

oprávněn jednat za společnost ve věcech obchodních:

3

Ing. Ondřej Šišpela
tel.: +420 725 658 590
e-mail: ondrej.sispela@cez.cz

Aktivita

oprávněn jednat za společnost ve věcech technických:
Ing. Jan Hofmann
tel.: +420 792 330 586
e-mail: jan.hofmann@cez.cz

SKUPINA ČEZ

AD A) STRUKTURA A PRŮBĚH IMPLEMENTACE ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ISO 50001
Implementace je metodologicky opřena o normu ČSN EN ISO 50001:2012 a její součástí je příprava na certifikaci tohoto systému
nezávislou certifikační společností.
Orientační doba realizace

1. Úvodní přezkoumání EnMS
zmapování výchozí energetické základny,tj. prověření všech druhů energetických zdrojů,
všech spotřeb, legislativního rámce, stavu objektů apod.
sestavení prvotního Registru energetických aspektů

1-2 týdny

2. Tvorba dokumentace EnMS
vytvoření, připomínkování a vydání základní dokumentace EnMS. Základem je energetická politika
organizace, na ni navazující cíle v oblasti EnMS, Příručka EnMS a další dokumenty
(směrnice, postupy), popisující definované požadavky normy ISO 50001

3-4 týdny
za předpokladu využití
stávající dokumentace

3. Implementace požadavků EnMS do praxe
vyhodnocení energetických aspektů, schválení významných apektů
navržení akčních plánů EnMS ke snižování spotřeby, resp. zvyšování energetické efektivity pro
významné aspekty
zaškolení pracovníků
realizace opatření z akčních plánů- tj. realizace úprav a změn technologických režimů, instalace
nových technologií, včetně informačního systému apod.

6-8 týdnů

4. Provedení interních auditů EnMS
kontrolní činnosti, zjišťování souladu mezi dokumentací a způsobem zajištění jednotlivých
realizačních, ale i podpůrných procesů EnMS
zjišťování efektivity realizovaných opatření z akčních plánů

1 týden

5. Realizace nápravných a preventivních opatření na nálezy z auditu
realizace opatření k nápravě či prevenci negativních zjištění z auditu

2 týdny

6. Mimořádné přezkoumání systému energetického managementu
celkové zhodnocení stavu EnMS v definované struktuře dle normativních požadavků

1 týden

7. Certifikační audit 1. a 2. stupně
certifikační proces zajištěný třetí stranou, tj. nezávislé posouzení shody mezi plněním požadavků
normy v praxi a řídicí dokumentací systému.

Není v ceně, musí
certifikovat nezávislá
společnost

8. Ukončení projektu - orientační délka procesu

min. 4 měsíce
od zahájení projektu

9. Zdarma provoz systému EnergoManager

12 následujících měsíců
po certifikaci
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NABÍDKA
IMPLEMENTACE NORMY ISO 50 001
A VYPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU
V SOULADU S NOVELOU Z. Č. 406/2000 SB.
pro Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.
(jako Zadavatele)

4

Nabídku zpracovala společnost ČEZ ESCO, a.s., dne 29. 9. 2015

5

1

ÚČASTNÍCI NABÍDKY

6

Zadavatel (dále také jako „zadavatel“):

7

společnost:
sídlo:
zastoupena:
IČO:
DIČ:

Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.
Lovosice, Průmyslová 1166, PSČ 410 02
Yoshikazu Uchiyama, jednatel
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20542
26695081
CZ26695081

oprávněn jednat za společnost ve věcech technických i obchodních:
Ing. Jiří Mádl, odpovědný zástupce společnosti
tel.: +420 416 916 900
e-mail: madl@aoyama.cz

Zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo „ČEZ ESCO“):
společnost:
sídlo:
zastoupena:
Zapsána:
IČO:
DIČ:

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Michalem Rzymanem, předsedou představenstva
Mgr. Martinem Cmíralem, Ph. D., místopředsedou představenstva
B 20240 vedená u Městského soudu v Praze
03592880
CZ03592880

1

oprávněn jednat za společnost ve věcech obchodních:
Ing. Ondřej Šišpela
tel.: +420 725 658 590
e-mail: ondrej.sispela@cez.cz
oprávněn jednat za společnost ve věcech technických:
Ing. Jan Hofmann
tel.: +420 792 330 586
e-mail: jan.hofmann@cez.cz
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9

1 / 6 10

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 nadpis Arial Bold 22/26,4 bodů,
zarovnání vlevo, verzálky, barva PANTONE 172
3 zadavatel Arial Regular122/26,4 bodů,
zarovnání vlevo, barva PANTONE 172
4 zpracovatel Arial Bold, 8/9,6 bodů,
zarovnání doleva, barva černá
5 nadpis v textu Arial Bold 10/12 bodů, verzálky,
zarovnání doleva, barva PANTONE 172
6 podnadpis Arial Bold 10/12 bodů,
zarovnání doleva, barva PANTONE 172
text (bodycopy) Arial Regular, 8/9,6 bodů, zarovnání
doleva, barva černá, zvýraznění Arial Bold
8 linka tloušťka 1 bod, barva PANTONE 172
9 Skupina ČEZ Futura ČEZ Demi11/13,2 bodů,
zarovnání vlevo, barva PANTONE 172
paginace
zpracovatel Arial Bold, 10/12 bodů,
10
zarovnání doprava, barva PANTONE 172

4.20
smlouva

SMLOUVA O DÍLO Č. 000123456
(dále také jen „Smlouva“)uzavřená v podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:

000123456
000123456

Objednatel:

Název společnosti

se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Ulice 12/345, 123 45 Město 12
Jméno Příjmení
12345678
CZ12345678
0001213456789/0000, Jméno banky

Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:
Jméno Příjmení
tel: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@firma.cz
b) ve věcech technických a realizačních:
Jméno Příjmení
tel: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@firma.cz
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:

ČEZ ESCO, a.s.

se sídlem:
zastoupen:

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Michal Rzyman, předseda představenstva
Ing. Michal Židek, Ph.D., člen představenstva
03592880
CZ03592880
107-4645430217/0100, Komerční banka, a.s.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

A.

Preambule

A)

Objednatel jako zadavatel zakázky s názvem „XXX“ vybral Zhotovitele, aby provedl stavebně-inženýrské dílo, které se skládá
z rekonstrukce vnitřního průmyslového osvětlení v rozsahu dle Cenové nabídky Zhotovitele ze dne XXX (č. nabídky: XXX) na výše
uvedenou zakázku v rámci areálu XXX, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

B)

Zhotovitel má zkušenosti s realizací obdobných stavebně-inženýrských prací a disponuje všemi potřebnými personálními, technickými
i ekonomickými zdroji pro tyto činnosti.

B.

Úvodní ustanovení

1.

Předmět smlouvy

1.1.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo „XXX“ spočívající v:

1.2.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedení Díla zaplatit cenu Díla v rozsahu a za podmínek sjednaných níže v této Smlouvě.

rekonstrukci vnitřního průmyslového osvětlení v rámci areálu XXX v rozsahu dle Cenové nabídky Zhotovitele ze dne XXX
(č. nabídky: XXX), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:
Ing. Marek Tabašek, PhD.
tel: 592 111 832
e-mail: marek.tabašek@cez.cz
b) ve věcech technických a realizačních:
Ing. Jakub Vilkus
tel: 732 902 307
e-mail: jakub.vilkus@cez.cz

C.

Provádění Díla

2.

Termíny a místo realizace Díla

2.1.

Zhotovitel dokončí Dílo nejpozději do XXX dnů od podpisu této Smlouvy (dále jen „Termín dokončení“).

2.2.

Zhotovitel oznámí Objednateli faktické zahájení provádění Díla 3 dny před jeho zahájením, a to písemně, faxem nebo e-mailem.

2.3.

Dokončení Díla oznámí Zhotovitel Objednateli stejnou formou jako v odst. 2.2. této Smlouvy, když takovéto oznámení je zároveň výzvou
k předání a převzetí Díla dle odst. 3.1. této Smlouvy.

2.4.

Místem realizace Díla je XXX.

2.5.

Termín dokončení je pro Zhotovitele závazný za předpokladu, že Objednatel včas a řádně poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou
součinnost podle této Smlouvy, zejména podle odst. 5.4. této Smlouvy.

2.6.

O dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle této Smlouvy a/nebo o dobu působení vyšší moci, se
prodlužuje Termín dokončení a Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s dokončením Díla.

3.

Předání a převzetí Díla

3.1.

Dokončené Dílo bude protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení Zhotovitele dle odst. 2.3. této
Smlouvy Objednateli, a to v místě a čase dle dohody smluvních stran. Pokud k takovéto dohodě smluvních stran nedojde, bude Dílo
předáno třetí den po doručení oznámení Zhotovitele dle odst. 2.3. této Smlouvy Objednateli, a to v 10.00 hodin dopoledne v místě sídla
Objednatele. Obě smluvní strany jsou povinny se na dohodnuté, resp. výše stanovené místo předání a převzetí Díla dostavit.

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)
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3.2.

Předání a převzetí Díla bude potvrzeno podpisem zápisu o předání a převzetí (dále jen „Předávací protokol“).

3.3.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud Dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání k určenému nebo
jinak obvyklému účelu.

3.4.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla k určenému
nebo jinak obvyklému účelu. V takovém případě budou v Předávacím protokolu tyto drobné vady a nedodělky výslovně uvedeny, a to
včetně sjednaného termínu jejich odstranění.

3.5.

Neposkytne-li Objednatel součinnost potřebnou k předání a převzetí Díla, zejména nedostaví-li se Objednatel do místa předání a převzetí
Díla nebo odmítne-li v rozporu s touto smlouvou Dílo převzít, platí, že Dílo převzal bez výhrad, a to marným uplynutím sjednané nebo
touto smlouvou určené lhůty pro předání a převzetí Díla.

3.6.

Nebezpečí škody na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem jeho předání.

4.

Cena a platební podmínky Díla

4.1.

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši XXX,- Kč (slovy: XXX korun českých) bez DPH (dále společně jen „Cena
Díla“).Plnění dle této Smlouvy je uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň je povinen přiznat
a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

4.2.

Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu XXX let (XXX měsíců) se započetím
první splátky v měsíci následujícím po dokončení, předání a převzetí (provedení) Díla podle článku 3. této Smlouvy.

4.3.

Po dokončení a předání a převzetí Díla podle článku 3. této Smlouvy bude vystavena faktura - daňový doklad na Cenu Díla. Faktura bude
vystavena do 15 dnů po dokončení, a předání a převzetí Díla; datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání a převzetí
uvedené v Předávacím protokolu nebo datum předání a převzetí Díla dle odst. 3.5. této Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti daňového dokladu, včetně uvedení čísla této Smlouvy.

4.4.

ře, který bude přílohou faktury. Výše jednotlivé měsíční splátky činí XXX,- Kč (slovy: XXX korun českých) bez DPH.
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0mm
13
1

smlouva
2

SMLOUVA O DÍLO Č. 000123456

3

(dále také jen „Smlouva“)uzavřená v podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:

4

000123456
000123456

Objednatel:

Název společnosti

se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Ulice 12/345, 123 45 Město 12
Jméno Příjmení
12345678
CZ12345678
0001213456789/0000, Jméno banky

Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:
Jméno Příjmení
tel: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@firma.cz
b) ve věcech technických a realizačních:
Jméno Příjmení
tel: 123 456 789
e-mail: jmeno.prijmeni@firma.cz
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:

ČEZ ESCO, a.s.

se sídlem:
zastoupen:

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Michal Rzyman, předseda představenstva
Ing. Michal Židek, Ph.D., člen představenstva
03592880
CZ03592880
107-4645430217/0100, Komerční banka, a.s.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:
Ing. Marek Tabašek, PhD.
tel: 592 111 832
e-mail: marek.tabašek@cez.cz
b) ve věcech technických a realizačních:
Ing. Jakub Vilkus
tel: 732 902 307
e-mail: jakub.vilkus@cez.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

1

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)
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značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 nadpis Arial Bold 22/26,4 bodů,
zarovnání vlevo, verzálky, barva PANTONE 172
3 objednatel/zhotovitel/podnadpis Arial Regular
10/12 bodů, zarovnání vlevo, barva PANTONE 172
text (bodycopy) Arial Regular, 8/9,6 bodů, zarovnání
doleva, barva černá, zvýraznění Arial Bold
8 linka tloušťka 1 bod, barva PANTONE 172
9 Skupina ČEZ Futura ČEZ Demi11/13,2 bodů,
zarovnání vlevo, barva PANTONE 172
paginace
zpracovatel Arial Bold, 10/12 bodů,
10
zarovnání doprava, barva PANTONE 172

4.20
produktový list
Instalace a připojení
Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé
střechy, u nichž je důležitá dostatečná nosnost. Střecha by
v optimálním případě měla směřovat na jih, montáž panelů
na čistý západ a východ je možná také, je ale nutné počítat se
sníženou výrobou energie. Kompletní instalace od podpisu
smlouvy k připojení trvá 2 až 5 měsíců.

Kvalitní technologie
Nabízíme fotovoltaické panely od spolehlivých firem
s dlouholetou historií.
Dodáváme různé typy panelů tak, aby technicky a barevně co
nejlépe zapadaly do konstrukce budovy:
Integrované do střechy nebo fasády (místo krytiny nebo
fasádního materiálu)
Černé nebo jinak barevné panely (standardní je
tmavomodrý panel)
Průhledné panely
Panely s černým rámem (celočerné panely vypadají
na střeše lépe)

Reference

Fotovoltaické panely
šetří autoservisu náklady
na provoz
Celkem 131 solárních panelů o celkovém výkonu 29,9 kWp na
střeše autoservisu FOPO II v Pelhřimově bylo původně finanční
investicí. Postupem času se ale panely staly zdrojem efektivně
vyrobené energie určené k přímé spotřebě v autoservisu.
Současná měsíční úspora nákladů činí 10 tisíc korun. Součástí
realizace bylo také napojení na stávající systém ohřevu teplé
vody, díky kterému je využita veškerá přebytečná vyrobená
energie. Výsledkem jsou nulové přetoky vyrobené elektřiny do
sítě. Během instalace nového solárního systému nebylo nutné
přerušit běžný provoz autoservisu.

Instalace a provoz
fotovoltaických elektráren
bez starostí
Nabízíme instalace fotovoltaických panelů včetně
dopravy, montáže, zapojení a zprovoznění. Zákazníkům
pomůžeme získat dotaci a vyřídit žádost o připojení
a o licenci Energetického regulačního úřadu stejně jako
smlouvu na výkup přebytků elektřiny.
Výhody vlastního ekologického zdroje energie na míru:
Posílení energetické soběstačnosti
Stabilizace nákladů na elektřinu
Zajištění proti tržnímu vývoji cen elektřiny
Návratnost investice do střešní fotovoltaiky je 10 až 15 let
v závislosti na velikosti instalovaného výkonu, vlastní spotřebě
a výši případné dotace. Očekávaná životnost fotovoltaických
systémů je až 30 let. Nový majitel fotovoltaické elektrárny
od ČEZ ESCO se může spolehnout na mnohaletou garanci
na zařízení. Získá záruku 25 let na 80% výkon panelů a 10 let
na samotné panely.

Přínosy
Snížení nákladů na energie o 10 tisíc Kč/měsíc
Nulové přetoky energie do sítě díky napojení na
systém ohřevu teplé vody

Základní údaje
Investor:
Doba realizace:
Celková plocha:
Celkový roční výkon:
Zhotovitel:

FOPO II., s.r.o.
10 dní
420 m2
29 MWh
xxx

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
Dodávka technologií (samotné solární panely, měniče,
podpůrné a jisticí prvky, kabeláž a akumulační nádrž
k akumulaci energie ohřevem vody)
Instalace včetně dopravy
Vyřízení potřebné administrativy (projektová
dokumentace, stavební povolení, připojení k distribuční
soustavě, licence Energetického regulačního úřadu,
uzavření smlouvy o výkupu přebytků elektřiny)
Poradenství a zaškolení
Pomoc se zajištěním výhodného ﬁnancování
včetně dotací
Průběžné řízení spotřeby vyrobené elektřiny
a vyhodnocování provozu
Kontakty

SKUPINA ČEZ

V případě potřeby kontaktuje
svého obchodního zástupce.

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 3/1444, 140 53 Praha 4
www.cezesco.cz
esco@cez.cz
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Instalace a připojení
Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé
střechy, u nichž je důležitá dostatečná nosnost. Střecha by
v optimálním případě měla směřovat na jih, montáž panelů
na čistý západ a východ je možná také, je ale nutné počítat se
sníženou výrobou energie. Kompletní instalace od podpisu
smlouvy k připojení trvá 2 až 5 měsíců.

1

Kvalitní technologie
Nabízíme fotovoltaické panely od spolehlivých firem
s dlouholetou historií.
Dodáváme různé typy panelů tak, aby technicky a barevně co
nejlépe zapadaly do konstrukce budovy:
Integrované do střechy nebo fasády (místo krytiny nebo
fasádního materiálu)
Černé nebo jinak barevné panely (standardní je
tmavomodrý panel)
Průhledné panely
Panely s černým rámem (celočerné panely vypadají
na střeše lépe)

7
Reference

8

Fotovoltaické panely
šetří autoservisu náklady
na provoz

9

Celkem 131 solárních panelů o celkovém výkonu 29,9 kWp na
střeše autoservisu FOPO II v Pelhřimově bylo původně finanční
investicí. Postupem času se ale panely staly zdrojem efektivně
vyrobené energie určené k přímé spotřebě v autoservisu.
Současná měsíční úspora nákladů činí 10 tisíc korun. Součástí
realizace bylo také napojení na stávající systém ohřevu teplé
vody, díky kterému je využita veškerá přebytečná vyrobená
energie. Výsledkem jsou nulové přetoky vyrobené elektřiny do
sítě. Během instalace nového solárního systému nebylo nutné
přerušit běžný provoz autoservisu.

2

Instalace a provoz
fotovoltaických elektráren
bez starostí
Nabízíme instalace fotovoltaických panelů včetně
dopravy, montáže, zapojení a zprovoznění. Zákazníkům
pomůžeme získat dotaci a vyřídit žádost o připojení
a o licenci Energetického regulačního úřadu stejně jako
smlouvu na výkup přebytků elektřiny.

3

4

5

0,2y
0,5y

Výhody vlastního ekologického zdroje energie na míru:
Posílení energetické soběstačnosti
Stabilizace nákladů na elektřinu
Zajištění proti tržnímu vývoji cen elektřiny
Návratnost investice do střešní fotovoltaiky je 10 až 15 let
v závislosti na velikosti instalovaného výkonu, vlastní spotřebě
a výši případné dotace. Očekávaná životnost fotovoltaických
systémů je až 30 let. Nový majitel fotovoltaické elektrárny
od ČEZ ESCO se může spolehnout na mnohaletou garanci
na zařízení. Získá záruku 25 let na 80% výkon panelů a 10 let
na samotné panely.

Přínosy
Snížení nákladů na energie o 10 tisíc Kč/měsíc
Nulové přetoky energie do sítě díky napojení na
systém ohřevu teplé vody

Základní údaje
Investor:

FOPO II., s.r.o.

Doba realizace:

10 dní

Celková plocha:

420 m2

Celkový roční výkon:

10

29 MWh

Zhotovitel:

xxx

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
Dodávka technologií (samotné solární panely, měniče,
podpůrné a jisticí prvky, kabeláž a akumulační nádrž
k akumulaci energie ohřevem vody)
Instalace včetně dopravy
Vyřízení potřebné administrativy (projektová
dokumentace, stavební povolení, připojení k distribuční
soustavě, licence Energetického regulačního úřadu,
uzavření smlouvy o výkupu přebytků elektřiny)
Poradenství a zaškolení
Pomoc se zajištěním výhodného financování
včetně dotací
Průběžné řízení spotřeby vyrobené elektřiny
a vyhodnocování provozu
Kontakty

6 SKUPINA ČEZ

V případě potřeby kontaktuje
svého obchodního zástupce.

11

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 3/1444, 140 53 Praha 4
www.cezesco.cz
esco@cez.cz

značka barevná pozitivní varianta, velikost přiměřeně
k rozměru formátu (s ohledem na rozměrovou řadu)
2 titul (headline) Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma 30/32 bodů, zarovnání na praporek,
barva PANTONE 172, odsazení od obrazového bloku
alespoň 0,5y,
3 podnadpis v textu Nimbus CEZ Heavy,
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici, zarovnání na praporek, barva PANTONE 172
4 text (body copy) Nimbus CEZ Regular, velikost
písma s ohledem na sdělení a celkovou kompozici,
zarovnání na praporek, barva černá, vyznačování
Nimbus CEZ Heavy,
5 pruh výplň kruhovým barevným přechodem
dle výše uvedené definice a definice konstrukce
6 Skupina ČEZ Futura CEZ Demi, verzálky,
velikost písma 0,8a, barva PANTONE 172,
odsazení od pruhu 0,2y
linka
tloušťka
0,5
bodu,
barva PANTONE 172
7
nadpis
v
textu
Nimbus CEZ Heavy,
3
velikost písma s ohledem na sdělení a celkovou
kompozici, zarovnání na praporek, barva PANTONE 172
1

5 kontakty Nimbus CEZ Heavy a Nimbus CEZ
Regular, velikost písma 8/10pt, zarovnání na pravý
praporek, barva černá, zvýraznění PANTONE 172
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Osvětlení obce Fulnek

Osvětlení obce Fulnek

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení.

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení.

Výměna a repase 750 světelných bodů,
doplnění o 190 kusů nových svítidel a oprava
20 zapínacích míst

Výměna a repase 750 světelných bodů,
doplnění o 190 kusů nových svítidel a oprava
20 zapínacích míst

Přínosy
snížení nákladů na elektřinu
snížení vynaložených nákladů na údržbu
provozovaného zařízení
snížení příkonu soustavy

Základní údaje
Investor: město Fulnek
Výše investice: 7 980 000 Kč
Příkon soustavy: 98,17 kW
Roční spotřeba: 402 MW/rok
Roční finanční úspora: cca 400 000 Kč

Servis a údržba
energetických zařízení
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.

Přínosy
snížení nákladů na elektřinu
snížení vynaložených nákladů na údržbu
provozovaného zařízení
snížení příkonu soustavy

Servis a údržba
energetických zařízení
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení.

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení.

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení. Nabízíme instalace nebo
rekonstrukce osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení. Nabízíme
instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní a rezidenční zařízení.

Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení.
Nabízíme instalace nebo rekonstrukce osvětlení
pro města, obce, průmyslová, kulturní, sportovní,
zdravotnická, obchodní, administrativní a rezidenční
zařízení. Nabízíme instalace nebo rekonstrukce
osvětlení pro města, obce, průmyslová, kulturní,
sportovní, zdravotnická, obchodní, administrativní
a rezidenční zařízení. Nabízíme instalace nebo
rekonstrukce osvětlení pro města, obce, průmyslová,
kulturní, sportovní, zdravotnická, obchodní,
administrativní a rezidenční zařízení. Nabízíme
instalace nebo rekonstrukce osvětlení pro města,
obce, průmyslová, kulturní a rezidenční zařízení.

Kontakty
ČEZ ESCO, a.s.
Adresa Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Místní pracoviště 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Místní pracoviště Duhová 2/1444 – budova Engel, 140 53 Praha 4

Kontakty
ČEZ ESCO, a.s.
Adresa Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Místní pracoviště 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Místní pracoviště Duhová 2/1444 – budova Engel, 140 53 Praha 4
esco@cez.cz
ID datové schránky r5dsviv
www.cezesco.cz

Základní údaje
Investor: město Fulnek
Výše investice: 7 980 000 Kč
Příkon soustavy: 98,17 kW
Roční spotřeba: 402 MW/rok
Roční finanční úspora: cca 400 000 Kč

SKUPINA ČEZ

esco@cez.cz
ID datové schránky r5dsviv
www.cezesco.cz

SKUPINA ČEZ

Vzhled a způsob vytváření news letteru je nastaven
všabloně. Pro sazbu se používá font Arial.
Šablona obsahuje přesné vymezení
a vzhled záhlaví a zápatí.
Vzájemné postavení těchto objektů je pevně definováno
předlohou a není dovoleno je měnit.

prezentace

5.1
powerpointová
prezentace

KLEPNUTÍM LZE UPRAVIT STYL
PŘEDLOHY NADPISŮ
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu
Druhá úroveň
Třetí úroveň

KLEPNUTÍM LZE
UPRAVIT STYL PŘEDLOHY
NADPISU

Čtvrtá úroveň
Pátá úroveň

KLEPNUTÍM LZE UPRAVIT STYL PŘEDLOHY PODNADPISU

KLEPNUTÍM LZE UPRAVIT STYL PŘEDLOHY JMÉNA
A FUNKCE
SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ
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5.1
záhlaví / nadpis

powerpointová
prezentace

značka a její
ochranná zóna

KLEPNUTÍM LZE UPRAVIT STYL
PŘEDLOHY NADPISŮ
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Pátá úroveň

Při vytváření snímků dodržujte následující zásady:
1 jeden snímek přináší jedno sdělení
2 nadpis musí říkat totéž, co zbytek snímku
3 zobrazujte jen to nejdůležitější, neboť
„méně znamená více“
4 dodržujte obecné principy úpravy dokumentů
(viz začátek kapitoly „marketing“)
SKUPINA ČEZ
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čísla snímků

vlastní pole obsahu
textové pole

zápatí

Vzhled snímku (grafická úprava):
Každý snímek prezentace Skupiny ČEZ obsahuje:
logo a volné pole pod logem (do něj umisťujte objekty
a texty pouze v případě nedostatku místa)
nadpis (název) snímku
pole pro text / grafiku
zápatí s číslem snímku
Vzájemné postavení těchto objektů je pevně definováno
předlohou snímku a není dovoleno je měnit; výjimku
tvoří pouze snímky nadpisů, které lze upravit v případě
změny rozsahu titulu (např. nutnost dodat podtitul) nebo
pokud je třeba uvést více řečníků.

web

0

Web

6.1
web
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6.1

Aplikace

aplikace pro tablet

Projektujeme, realizujeme,
provozujeme…
…a šetříme energii, tu vaši

1

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

KOMODITY
Stabilní partner pro
dodávky elektřiny
a zemního plynu je základem vašeho podnikání.
Kvalitní dodavatel elektřiny a zemního plynu
vám pomůže i v dalších
oblastech důležitych pro
vaši společnost.

2

OPTIMALIZACE
SPOTŘEBY
Pro správné fungování
společnosti je důležité
neustále pracovat na
optimalizaci spotřeby
energií. Pro optimalizaci
spotřeby je možné
realizovat mnoho projektů
v následujících oblastech:
energetické poradenství
energetické audity, dotační
poradenství, veřejné osvětlení a osvětlení
průmyslovych prostor

3

VÝBĚR ZDROJŮ
Pro dosažení co nejefektivnějšího fungování vaší
společnosti je vhodné
využít kombinovat více
zdrojů energií. Silny
partner vám dokáže
nabídnout moderní
a velmi kvalitní řešení
novych zdrojů od fáze
plánování až po samotnou realizaci.

4

PROVOZ
A SERVIS
Dlouhodobá udržitelnost
veškerych investic do
energetickych projektů je
důležitá, ale často velmi
složitá. Přenesením
odpovědnosti za provoz
a správu objektu a technologií na stabilního partnera dosáhnete
maximálního užitku
a efektivity.

PRODEJNÍ KROKY SLUŽBY

KOMODITY

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY

VÝBĚR ZDROJŮ

VÝBĚR ZDROJŮ

OSVĚTLOVÁNÍ

Osvětlování

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

SLUŽBY PRODEJNÍ KROKY

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

SLUŽBY PRODEJNÍ KROKY

ENERGETICKÉ
PORADENSTVÍ

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
ROZMĚRY

VÝSTAVBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

SERVIS A ÚDRŽBA
ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

OSVĚTLOVÁNÍ

ENERGETICKÉ
ROZMĚRY

propagační
předměty

7.1
propagační předměty

značení dárkových předmětů se řídí obecnými pravidly
stanovenými v kapitole 1
preferujeme decentní označení

Servis a údržba
energetických
zařízení

Osvětlování

Energetické
úspory

