
www.enesa.cz

leader v poskytování  
komplexních 
energetických řešení 
a služeb se zaručenou 
úsporou energie

Financování
opatření podle rizika 
a kredibility, také jako 
kombinace epc a dotace

energetický 
management
pro dlouhodobé 
zajištění 
garantovaných 
parametrů

PROVOZNÍ
NÁKLADY

ČAS

PROVOZNÍ  NÁKLADY S VYUŽITÍM EPC

ZARUČENÉ ÚSPORY 

PRO KRYTÍ INVESTIC

ÚSPORY
15–40 %

úspory nad rámec garance

KONEC 
ÚČINNOSTI
SMLOUVY

INSTALACE
ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ

PROVOZNÍ  NÁKLADY BEZ VYUŽITÍ  EPC

PODPIS
SMLOUVY

za energie:

min. 1,5 mil. Kč
bez DPH ročně

3–12 let

komplexní 
odborná 
služba 
včetně návrhu 
a realizace energeticky 
úsporných opatření

garance
dosažení deFinovaných 
parametrů (Funkčnost, 
účinnost, výkon, 
provozní náklady, 
úspory apod.) 
a kompenzace za jejich 
nedodržení

epc
energetické služby  
se smluvně zaručenou 
úsporou energie  
a uhlíkové stopy

epc lze využít
tam, kde je potenciál: 
–  snížení spotřeby energie, 

vody a emisí co2

–  úspory nákladů 
spojených s energetikou

–  investic do rekonstrukce 
a modernizace

výhody projektu epc
–  není nutná prvotní investice –  

splácí se z budoucích úspor
–  jedna smlouva na vše (služba na klíč)
–  komplexní řešení energetických úspor 

s jedním partnerem
–  rizika přebírá poskytovatel
–  přínosy ihned se zárukou jejich dosahování 

po dobu energetického managementu

  …a navíc 
snížíme emise

 CO2

čvut praha 
 9 areálů 

kolejí a menz

město 
český těšín

nemocnice 
česká lípa

kde šetříme

garantovaná roční 
úspora energie: 

13 500 000 kč
 
garantovaná roční 
úspora emisí: 

3 100 tun

garantovaná roční 
úspora energie: 

21 700 000 kč
 
garantovaná roční 
úspora emisí: 

4 250 tun

garantovaná roční 
úspora energie: 

4 500 000 kč
 
garantovaná roční 
úspora emisí: 

701 tun

 

 

 CO2

  …a navíc 
snížíme emise

 CO2



www.enesa.czenesa a.s., u voborníků 10, 190 00 praha 9 

stavíme na  
odbornosti, kvalitě, 
spolehlivosti, 
inovacích  
a individuálním 
přístupu

enesa – poskytovatel  
komplexních energetických řešení 
a služeb se zárukou snížení  
nákladů a uhlíkové stopy

energetický 
management:  
vyhodnocování 
úspor, optimalizaci 
přes dohledové 
centrum

energetické 
revitalizace
budov a jejich technologických zařízení 
s garancí energetických úspor a snížení 
emisí metodou epc

provozování 
energetických 
zařízení  
a jejich servis – 
komplexní dodávky 
tepla a provozování 
tepelných systémů

dodavatelské 
Financování 
projektů epc a epbd

energetický 
audit  
a poradenství:  
optimalizaci provozu, 
návrh energetických 
úspor a uhlíkové 
stopy

výstavbu 
i rekonstrukci  
budov  
zadávané způsobem 
energy perFormance  
design & build (epdb)

výstavbu 
energetických 
zařízení:  
výrobu a montáž, 
řízení staveb, 
engineering

svým 
zákazníkům 
nabízíme

  …a navíc 
snížíme emise

 CO2

úspora energie                 
2 956 0000 gj
to odpovídá spotřebě 
tepla 118 000 bytů
nebo 59 000 domů

59 
realizovaných  
epc projektů                                     

investice  
úsporných 
opatření  
u zákazníků:                
1 879 mil. kč

69 000  
dálkově 
ovládaných 
radiátorů      

1 546 
milionů korun je 
dosažená úspora, 
což představuje  
12% nadúsporu  

enesa v číslech

446 
revitalizovaných 
objektů/areálů                                     

245 000 

tun co2
nebylo vypuštěno  
do ovzduší




