
Nabízíme službu se zaměřením 
na úspory elektřiny a provozních 
nákladů.

Veřejné 
osvětlení
za korunu 
Snížíme náklady vaší 
obce na osvětlení díky 
výměně starých 
světelných zdrojů za 
LED bez nutnosti  
vstupní investice

 

 

Služba je vhodná pro obce

  kde je veřejné osvětlení tvořeno výbojkovými
svítidly nebo zdroji s nižší účinností 

  rozprostřené na velké ploše se svítidly
rozmístěnými s velkými rozestupy, kdy dodržení 
požadovaných hodnot osvětlenosti je obtížně 
realizovatelné

  které nesplňují podmínky dotačních titulů nebo 
nechtějí obnovu veřejného osvětlení řešit formou
získání dotací z důvodu velké administrativní zátěže

Co od nás můžete očekávat
  zlepšení kvality osvětlení a bezpečnosti komunikací 

při snížení stávajících provozních nákladů
  úsporu nákladů na zpracování detailního 
pasportu, zatřídění komunikací, energetického
posudku a světelného měření oproti klasické 
žádosti o dotaci

  poskytování online pasportu
  online hlášení závad, náhled na stav a způsob
řešení poruchy

  dispečink 24 hodin
  zajištění servisu po dobu trvání smlouvy až 10 let 
  odpadá riziko nesplnění podmínek dotačního
titulu, a tím i neúčelného vynaložení prostředků 
na podání žádosti

AKČNÍ NABÍDKY



 
 

 

 

 

Jak služba funguje 
  instalujeme svítidla
  obec platí smluvenou paušální měsíční platbu 
(nejedná se o EPC projekt ani o úvěr)

  po dobu smluvního vztahu garantujeme dodržení 
úspor

  po dobu smluvního vztahu garantujeme servis 
a plnou funkčnost svítidel

  po skončení trvání smlouvy převedení svítidel do 
majetku obce

Služba je zaměřena především na části osvětlovací 
soustavy přímo ovlivňující náklady. 

Obnovu je možné řešit i formou splátek – svítidla 
jsou majetkem obce, splátky jsou kalkulovány tak, 
aby byla investice splácena z dosažených úspor.

Pro přípravu nabídky budeme 
potřebovat

   fakturu za elektrickou energii za poslední 
fakturační období

   vyčíslení nákladů na údržbu osvětlení za poslední 
rok případně za definované období

   pasport veřejného osvětlení (pokud nemáte 
aktuální verzi, zajistíme jeho zpracování nebo 
aktualizaci)

   pasport pak může obec použít pro své účely 
(splněna zákonná povinnost evidence majetku)

   další dostupné podklady (projektová 
dokumentace, revize apod.)

   kontakt na technika obce nebo firmu zajišťující 
správu osvětlení

Mohlo by Vás zajímat

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Chytré osvětlení

Fotovoltaika

Jan Trčka 
projektový manažer Morava a Slovensko
jan.trcka@cez.cz 
724 601 565 

Tomáš Fuchman  
projektový manažer Čechy
tomas.fuchman@cez.cz
774 575 012

Kontaktujte nás 
ČEZ Energetické služby, člen ČEZ ESCO

Vyhodnotíme stávající stav Ověříme potenciál úspor

Vypočteme úspory  
a navrhneme technické  

řešení, připravíme  
celkovou nabídku

Po odsouhlasení nabídky 
a podpisu smlouvy 

 realizujeme

Jak to probíhá

Dobíjecí stanice pro elektrokola

Projektové dokumentace a studie
veřejného osvětlení

Měřiče rychlosti vozidel

Správa a provozování veřejného
osvětlení


