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Co je ESCO? 
Trend nové energetiky. 

Z anglického Energy Service Company, 
tedy společnost poskytující komplexní energetické služby 
pro obce, firmy a organizace. SlOvO  

gEnErálníhO řEdiTElE

Vítejte ve světě nové energetiky. Ve světě, jehož hlavním motivem není co nejvíce ener-
gie vyrobit, ale co nejméně s ní plýtvat. Energie je zdroj, ke kterému přistupujeme se 
stejnou úctou, jako k čistému vzduchu, nebo křišťálově průzračné vodě. Energii vní-
máme jako prostředek ke kvalitnímu životu nás všech. Pohání turbíny našich závodů, 
osvětluje ulice našich měst. Ale také nezvyšuje klimatickou zátěž naší planety, kterou 
chceme předat budoucím generacím v co nejčistším stavu.

Současná výzva světa, který reprezentujeme, se jmenuje, jak zůstat stejně efektivní 
a přitom spotřebovat méně. Jak nezatížit investiční rozpočty, ale přesto realizovat řeše-
ní, která přinesou možnosti úspor. Jak produkovat méně škodlivých emisí. 

Jedině silný hráč, který disponuje širokou škálou produktů a služeb v oblasti energe-
tické optimalizace, může na takovou výzvu adekvátně odpovědět. Jedině silný hráč si 
může dovolit nabídnout konkrétní produkt šitý přesně na míru dané firmě nebo obci. 
Někomu se vyplatí malá solární elektrárna na střeše, někomu výměna vzduchotech-
niky. Takovým silným hráčem jsme my, ČEZ ESCO. Řešení  nalezneme pro každého. 
Pomůžeme s financováním i provozem. 

Otevíráme dveře do světa, který přináší nižší náklady na energie i nižší klimatickou 
zátěž planety Země. Dveře do energetického světa, kterému vévodí technologie s ro-
dokmenem ESCO.

Kamil Čermák
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO

JSmE Silný ParTnEr PrO řEšEní 
kOmPlExníCh EnErgETiCkýCh 

POTřEb POdnikaTElSkéhO 
i vEřEJnéhO SEkTOru



OPTimalizaCE
Optimalizujeme komplexní energetický 
systém budov. Od spotřeby energie přes 
kvalitu světla, tepelné hospodaření až 
po kvalitu vzduchu. Zaručíme návratnost. 

udržiTElnOST
Aktivně pomáháme snižovat dopad lidské 
činnosti na klima. Jsme partnerem našim 
zákazníkům při plnění klimatických cílů EU 
i ČR. 

TrEnd-SETTing
Vyvíjíme nová řešení v oblasti energetiky, 
digitalizace, smartifikace. Predikujeme 
budoucí trendy a připravujeme na ně 
efektivní řešení. Pořád jdeme s dobou. 
S námi nezastaráváte.

Od a dO z
Všechny energetické potřeby řešíte 
na jednom místě. Navrhujeme jen taková 
řešení, která dávají smysl z hlediska 
komplexnosti systému, nikoliv prodejnosti 
jednoho produktu. 

CO vám můžEmE nabídnOuT
Od jednotlivých produktů po komplexní 
služby – vždy ale tak, aby řešení bylo šité 
vám na míru a aby dávalo racionální smysl.
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kdo jsme

nabízímE JEn TakOvá řEšEní,  
kTErá Plně OdPOvídaJí individuálním 
POTřEbám každéhO kliEnTa

Poradíme Vám, které řešení je pro vás 
nejefektivnější. Díky široké nabídce produktů 
a služeb najdeme ten, který sedí Vám na míru. 

Profinancujeme řešení, které si u nás 
vyberete. Energetiku nabízíme jako službu. 
Některé produkty můžete mít za pouhou  
1 korunu.

Postavíme řešení, která jste si u nás 
objednali. Nemusíte shánět třetí stranu. 
Zároveň garantujeme kvalitu námi  
postavených projektů.

Provozujeme naše projekty. Starosti 
o energetiku můžete skutečně nechat zcela 
na nás a věnovat se plně svému podnikání  
či správě obce.

Pečujeme o Vás, jakožto zákazníky 
i o služby a produkty, které od nás odebíráte. 
Poskytujeme komplexní péči a servis 
na řešení, která jste si od nás pořídili.

Jako jediný z hráčů na trhu Vám můžeme poskytnout komplexní 
škálu energetických produktů a služeb. Starost o energetické 
portfolio Vaší firmy či obce tak nechte zcela na nás. 

kdO JSmE ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je strategickým partnerem pro státní 
správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké 
společnosti, pro komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické 
optimalizace a dodávky energií. Operujeme prostřednictvím dceřiných 
společností na českých i slovenských trzích.

O náS

EnErgETiCké úSPOry
Staráme se o to, abyste spotřebovávali  
méně energie a v rozpočtech vám zbyly peníze  
třeba na investice do inovací či infrastruktury.  
U velkých projektů garantujeme výši úspor smluvně.

POdíl ObnOviTElnýCh zdrOJů  
na výrObě EnErgiE 

Jsme jedničkou na trhu v budování fotovoltaických elektáren. 
Dokážeme najít i takové modely financování, ve kterých 
nepotřebujete vlastní rozpočet a vyplatí se i bez dotace.  

SnížEní EmiSí CO2

Prostřednictvím našich řešení dochází k menším tepelným 
ztrátám, menšímu energetickému výdeji budov i nižší 
produkci skleníkových plynů. Zlepšujeme kvalitu vzduchu  
či kvalitu světla v budovách.



CO vám 
můžEmE 
nabídnOuT

co vám můžeme nabídnout

Jsme držiteli CertifiKátu 
systému managementu Kvality 
dle isO 9001 prO prOdeJ 
eleKtřiny a plynu individuálně 
ObsluhOvaným ZáKaZníKům.

Od jednotlivých produktů  
po komplexní služby – vždy ale tak,  
aby řešení bylo šité vám na míru  
a aby dávalo smysl.

Kogenerace
Zařízení pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla garantuje vyšší 
bezpečnost dodávek energií.  

produKty a služby

rozvodná zařízení  
a trafostanice
Soubor řešení související s dodávkou, 
realizací, modernizací nebo provozem 
rozvodných zařízení a trafostanic.. 

zařízení 
pro tepelnou 
energetiKu
Zařízení zajišťující výrobu 
a rozvod tepla nebo chladu 
sníží vaše provozní náklady 
a minimalizují rizika.

fotovoltaiKa
Alternativní zdroj energie se postará 
o energetické úspory a soběstačný 
provoz i při výpadku elektřiny. 

veřejné osvětlení
Komplexní a systémová řešení veřejného osvětlení 
snižují poruchovost soustavy i finanční náklady.

osvětlení v objeKtech
Inovativní řešení osvětlení veřejných,  komerčních 
a průmyslových prostor, která dbají na vysokou účinnost 
osvětlovací soustavy, snížení nákladů i design. 

vzduchotechniKa  
a Klimatizace
Automatizovaný systém větrání slouží 
k optimalizaci vnitřního mikroklima 
díky měření teploty a množství CO2.

systémy měření  
a regulace
Kompletní opatření pro sledování 
spotřeby energií a vody, jejichž úkolem 
je zajištění optimálního chodu budovy 
a snížení její energetické náročnosti. 

eleKtromobilita
Vše pro podporu elektromobility 
od jednoho dodavatele, který se 
postará o  vozový park s vlastním 
systémem dobíjení na klíč.

energeticKé 
poradenství  
a management
Projekční a inženýrské služby, 
na jejichž základě lze doporučit 
efektivnější využívání energií, 
včetně energetického auditu 
a managemetu.

loKální distribuční soustava
 Autonomní soustava napojená na některou 
z hlavních distribučních soustav, která 
na základě udělené licence distribuuje elektřinu 
k odběratelům na vymezeném území. 

aKumulace 
energie
Bateriové úložiště zajistí 
fungování nezbytné 
infrastruktury potřebné 
pro chod vašeho objektu. 



co vám můžeme nabídnout

smart city
Inovativní technologie zjednodušují 
život ve městech a zlepšují  
životní prostředí.



rOdina 
ČEz ESCO
Jsme nedílnou součástí Skupiny ČEZ, 
největšího hráče na poli české energetiky 
s 30letým know-how. Díky širokému 
portfoliu činností našich dceřiných 
společností dokážeme spolehlivě pokrýt 
všechny potřeby našich zákazníků. 

airPlus az klima byTkOmFOrT

ČEz Energetické služby ČEz Energo ČEz ESCO Slovensko 

ČEz ldS ČEz SErviS ČEz Slovensko

ČEz Solární domat Control System e-dome

EnESa hOrmEn CE

SPravbyTkOmFOrT

karT

klF-distribúcia Pozn.: Dceřiné společnosti s majetkovou účastí ČEZ ESCO 49 % a více 
k datu 1. 6. 2020, řazené dle abecedy.

rodina ČEZ ESCO

Kombinovaná 
řešení

správa 
technologicKých 
zařízení
Technické služby v oblastech 
oprav a údržby energetického 
hospodářství a jiných 
průmyslových zařízení. 

technicKá zařízení 
budov (tzb)
Technické služby v oblasti 
dodávek, provozu a údržby 
technického vybavení. 

eleKtřina a plyn
Široké spektrum komoditních produktů, 
které garantuje stabilní dodávku elektřiny 
a zemního plynu. 

záruKy původu
Potvrzení původu výroby elektřiny 
pocházející z obnovitelných zdrojů. 

výKup eleKtřiny  
z decentrálních 
zdrojů
Výkup elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů, 
kogeneračních jednotek a jiných 
výrobních zdrojů. 

emisní povolenKy
Komplexní řešení nákupu i prodeje 
emisních povolenek. 

technicKý facility 
management (tfm)
Komplexní odborná péče ze strany 
jednoho odpovědného partnera, 
který zajistí chod budovy bez závad. energeticKé úspory 

se záruKou (epc)
Energeticky úsporná opatření vedou 
ke snížení energetické náročnosti 
budov a ke garantovaným úsporám. 

provoz 
energeticKého 
hospodářství
Výroba, distribuce, provoz 
tepelných zdrojů a rozvodů 
včetně tepelných spotřebičů. 

eleKtřina 
a plyn



ČEZ ESCO realizovalo projekt 
modernizace osvětlení v části 
centrálního podjezdu závodu. Při 
plném provozu bylo vyměněno 
téměř 300 svítidel, která již 
neodpovídala současným normám. 
Investice ve výši 5 mil. Kč má 
ekonomický i environmentální 
rozměr. Spotřeba elektřiny se 
snížila o 3 016 MWh ročně, což 
představuje 80% úsporu oproti 
původnímu stavu a pokles emisí 
CO

2 o 3 050 tun. K úsporám 
přispívá inteligentní systém 
regulace svítidel podle požadavků 
jednotlivých částí závodu. 

Celou třetinu provozních nákladů Nemocnice 
Jihlava tvořily výdaje za energie, proto se 
její vedení rozhodlo jít do budoucna cestou 
energetických úspor a zachovat přitom vysokou 
kvalitu nabízených služeb. Po modernizaci, 
kterou provedla společnost ENESA, 
dceřiná společnost ČEZ ESCO, nyní toto 
zdravotnické zařízení ročně ušetří 13 milionů 
korun, ze kterých splácí úhrady za realizaci 
energetických úspor a správu infrastruktury. 
ČEZ ESCO zároveň garantuje úsporu 4 miliony 
korun. Výjimečný projekt získal cenu European 
Energy Service Award 2014 Evropské iniciativy 
pro energetické služby (EESI).

Jeden ze závodů Liberty 
Ostrava (dříve ArcelorMittal 
Ostrava), Provoz 65, se kvůli 
krizi těžařského průmyslu 
začal orientovat také na daleké 
zahraniční trhy. Ve čtyřech  
halách Provozu o rozloze  
30 000 metrů čtverečních 
tu pracuje 140 lidí, jejichž 
průmyslová výroba – silniční 
svodidla a ocelové výztuže – míří 
do více než 40 států po celém 
světě. Při modernizaci se podnik 
spojil i s ČEZ ESCO, které se 
specializuje na energetické 
úspory.

Nejstarší a zároveň největší budova 
v metropoli určená pro kongresy 
a kulturní akce se postupně mění 
zevnitř i zvenku. Náklady na 
elektrickou energii, plyn a vodu 
spolkly donedávna každoročně 
téměř 74 mil. korun, dnes už ale 
image nehospodárného kolosu 
neplatí. V letech 2016–2017 
proběhlo za plného provozu 
zásadní přebudování energetického 
systému Kongresového centra 
Praha (KCP).

nemocnice 
Jihlava
 

liberty Ostrava 

kongresové  
centrum Praha  

Lukáš Velev, ředitele Nemocnice Jihlava:

„Hlavní výhodou je pro nás to, že jsme mohli 

všechna naše energetická zařízení a jejich 

správu předat odborníkům, kteří vědí,  

do jakých úspor se vyplatí investovat.“

Jiří Chvalina, projektový manažer: 

„Rozdíl v kvalitě osvětlení před 

a po rekonstrukci je hodně nápadný. A když 

víme, že to má i ekologický efekt, člověk je 

pak spokojenější, zvlášť tady na Ostravsku. 

Někde není potřeba svítit tolik, naopak 

jinde chtělo na intenzitě přidat. Než se totiž 

vydá několik set těžkých důlních výztuží 

na dlouhou cestu do Jihoafrické republiky, 

Chile, Peru nebo do Guatemaly, je nutné 

je pořádně zkontrolovat. Dobré osvětlení 

je proto doslova k nezaplacení, tady navíc 

instalací nových svítidel výrazně ušetříme.“

reference

Modernizace se dotkla prakticky celé 
energetické infrastruktury Nemocnice 
Jihlava. Během realizace náročného 
projektu došlo na výměnu původních 
dřevěných oken za plastová a všechny 
budovy se dočkaly kvalitního zateplení. 
Změna se dotkla i vnitřních zařízení 
– technologie vytápění, klimatizace, 
produkce páry a systému osvětlení. 
Nemocnice nyní využívá kogenerační 
jednotky, které vyrábějí elektrickou 
energii a produkují zbytkové teplo, které 
se využívá na vytápění objektů. Přebytky 
pak prodává zpátky do distribuční sítě. 
O energetické hospodářství nemocnice 
teď pečují odborníci z ČEZ ESCO. 
Projekt tedy neskončil jen samotnou 
realizací, ale poskytuje následný 
potřebný servis.

Společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO 
realizovala v budově KCP jeden z největších 
tuzemských projektů garantovaných energetických 
úspor (EPC), který při počáteční investici 126 
mil. Kč ušetří ročně na energiích 21,6 mil. Kč 
a umožňuje snížit jejich spotřebu až o 30 %. 
Investici si vyžádaly modernizace centrální 
kotelny se 4 novými výkonnými kotli a nová 
kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny 
a tepla. Důkladnou rekonstrukcí prošel i systém 
vzduchotechniky, řízený pomocí čidel CO

2, který 
umožňuje optimalizaci objemu energie na ohřátí, 
případně chlazení vzduchu v sálech. Další úspory 
přináší nové LED osvětlení s plynulou regulací 
intenzity a individuální systém kontroly teploty 
(IRC) v jednotlivých místnostech. Dohled nad 
energetickým provozem řídí centrální dispečink 
s novou vizualizací technologických procesů.

21,3 mil. KČ 

13

rOČně uspOří KCp na energiíCh. 

KOmplex úspOrnýCh Opatření 

neJvíCe Ovlivnil náKlady na 

vytápění, pOdle dat enesa 

se snížily O 30 %. O 25 % 

Klesly režie na ChlaZení 

interiéru budOvy, říZení 

vZduChOteChniKy Je levněJší  

O 16 % OprOti půvOdnímu stavu

rOČně ušetří 

nemOCniCe

Jihlava díKy 

prOvedené 

mOderniZaCi 

energetiCKé 

infrastruKtury.

Lenka Žlebková, obchodní  
a marketingová ředitelka KCP:

„Dříve se vytápělo nebo chladilo naráz 

v celé budově, přičemž komfort v sálech 

a foyeru na jižní straně budovy byl značně 

rozdílný než na straně severní, kde už 

mohlo být cítit zimu. Nyní můžeme daleko 

lépe vycházet vstříc různým požadavkům 

na míru, možnosti vytápění či chlazení 

jsou variabilní dle orientace na světovou 

stranu, ročního období či obsazenosti sálu 

a dalších potřeb klienta. Každý manažer 

by vám řekl,  že v případě projektu 

s návratností investic do deseti let není 

o čem diskutovat.“

až O 80 
snížilO nOvé průmyslOvé Osvětlení 

půvOdní náKlady na energie

% 

mil. KČ 

Spoléhají 
na náS



Sladovny Soufflet hledaly optimální řešení energetických úspor. Navázaly spolupráci 
s ČEZ Energo, dceřinou společností ČEZ ESCO, které postupně v provozovnách 
v Nymburce, Prostějově a Hodonicích instalovalo pět kogeneračních jednotek 
o výkonu 10 MWe, a to v celkové hodnotě téměř 200 mil. korun. Kogenerační jednotky 
dodávají teplo levněji a zároveň bez negativních vlivů na životní prostředí. Dispečink 
zařízení zajišťuje ČEZ Energo. Veškeré investiční náklady byly hrazeny dodavatelem 
řešení, který si je postupně strhává z ceny tepla.

Prostějovský areál Sladoven Soufflet 
ČR se spolu s provozovnami 
v Hodonicích, Litovli, Kroměříži 
a Nymburce podílí ze 60 procent 
na produkci sladu v ČR a z více 
jak 90 procent na vývozu českého 
sladu do zahraničí. Česká odnož 
francouzské Soufflet Groupe 
prodává pivovarům 12 druhů 
sladů, hvozděných i pražených. 
Provoz a ekonomiku sladoven 
ovlivňují různé rizikové faktory, 
kromě extrémního počasí je klíčové 
i efektivní využívání energií. 

Rezidence a administrativní komplex 
Waltrovka v Praze následuje trend 
regenerace tzv. brownfieldů. Investiční 
skupina Penta Investments revitalizovala 
rozsáhlý pozemek, na němž kdysi 
stála slavná továrna na motocykly, 
automobily a letecké motory Walter 
Motors. Waltrovka se stala novou adresou 
pro sídlo firmy Johnson & Johnson, 
která obsadila budovu Mechanica. 
Objekt splňuje ta nejnáročnější kritéria 
úspornosti a ekologičnosti provozu. 
Přispívá k tomu i osvětlovací soustava 
od HORMEN CE, člena ČEZ ESCO.

Sladovny Soufflet Čr  

Waltrovka

200 mil. KČ
investOvalO ČeZ energO dO pěti 

KOgeneraČníCh JednOteK 

v prOvOZu sladOven sOufflet  

Čr.  hOdnOta rOČní úspOry 

na energiíCh Činí díKy KOgeneraCi 

JednOtKy miliOnů rOČně

reference

Interiér budovy Mechanica představuje ve svém pojetí ten nejvyšší komfort: zaměstnanci 
mají k dispozici zdravé a vizuálně příjemné pracovní prostředí. Kvalitní a dostatečné 
osvětlení při tom všem má zdánlivě nenápadné, leč velmi důležité místo. HORMEN, 
tuzemský výrobce a dodavatel osvětlovacích soustav, navrhl a instaloval pro celý objekt 
téměř 8 000 LED svítidel na míru. Kromě osvětlení do tzv. fit-outů dodala firma rovněž 
nouzová svítidla, osvětlení chodeb a garáží a ucelený systém řízení a regulace nouzového 
osvětlení. Svítidla od HORMENu se vyrovnají parametrům pro dosažení certifikace 
energetické náročnosti LEED či BREEAM v souladu s kritérii udržitelného rozvoje.

45% 
úspOru splňuJí vysOCe úČinná svítidla s led 

teChnOlOgií OprOti běžným ZářivKám. led 

teChnOlOgie navíC nabíZeJí develOperům 

a arChiteKtům mnOhem větší tvarOvOu 

variabilitu

Richard Paulů, generální ředitel
Sladovny Soufflet ČR:

„V našich sladovnách představují náklady 

na energie více než 50 procent z variabilních 

nákladů na výrobu sladu. Energeticky 

náročný je zejména proces sušení sladu 

při teplotách 50 – 85 °C. Realizací projektu 

instalací kogeneračních jednotek do procesu 

hvozdění sladu došlo k výraznému 

snížení spotřeby primárních paliv, a tím 

k zefektivnění procesu výroby sladu. Přínos 

mají i ekologický, protože v kombinaci 

s provozem sladoven zcela využijí energii 

uvolněnou při spalování zemního plynu 

a nezatěžují okolí kouřem nebo zápachem.“

V budově Rudolfina koncertuje 
domovská Česká filharmonie 
i další orchestry, sídlí zde také 
galerie, kavárna a pořádá se 
tu řada kulturních akcí. Vedení 
Rudolfina hledalo cestu, jak 
zlepšit nakládání s energiemi, 
kvalitně větrat i udržovat 
konstantní teplotu a vlhkost 
v různých částech budovy. Bylo 
přitom nutné skloubit požadavky 
mnoha jejích uživatelů. 

rudolfinum – 
Česká filharmonie 

Ekonomicko-provozní náměstek  
České filharmonie Ondřej H. Matyáš: 

„Galerie má kvůli uměleckým dílům, 

která vystavuje, poměrně přesně dané 

nároky na teplotu a vlhkost. V koncertním 

prostoru zase musíme dodržovat určité 

rozpětí teploty a další parametry, jako 

například množství čerstvého vzduchu. 

Velký rozdíl je v tom, že zatímco 

zatížení galerie je víceméně konstantní, 

do koncertního sálu se najednou nahrne 

1 200 lidí. Využili jsme garance úspory 

při realizaci této investice, špičkového 

know-how a patronace ENESA nad celým 

projektem a jeho rozvojem,“ pochvaluje si 

spolupráci šéf financí České filharmonie 

Ondřej H. Matyáš.

Modernizace se dotkla téměř celého 
technologického zázemí. Nejrozsáhlejší 
rekonstrukcí prošla výroba chladu 
a vzduchotechnika. Samotná instalace 
nových technologií v historické budově 
z roku 1885 si vyžádala neobvyklé 
postupy a řadu unikátních řešení.
Z pohledu zákazníka je přitom 
podstatný nejen vyšší výkon systému 
ventilace, díky němuž dnes mají 
například i posluchači v plně obsazené 
Dvořákově síni vždy dostatek čerstvého 
vzduchu, ale i očekávaná 9letá 
návratnost 20milionové investice. 

30 % 
tOliK prOCent rOČně ušetří 

prOvOZOvatelé rudOlfina OprOti 

upravené referenČní spOtřebě 

rOKu 2012
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