Energetický
audit

Pomůžeme vám najít
úspory energií tam,
kde je to nejefektivnější
Náklady na energie tvoří velkou část celkových
nákladů firem a institucí. V mnoha případech
lze tyto náklady efektivně snížit. Pro zákazníky,
kteří nevědí, jaké z úsporných opatření by pro ně
bylo nejvýhodnější, nabízíme Energetický audit.

Výhody
• Zjistíme skutečný stav vašeho
energetického hospodářství.
• Navrhneme vám nejméně dvě varianty
řešení úspor.
• Návrhy obsahují investiční náročnost
a návratnost.
• Zajistíme také enviromentální vyhodnocení
úsporných opatření.

eon.cz/audit

Energetický audit je pro
mnoho subjektů povinný
Energetický audit je pro mnoho subjektů ze zákona
povinný a musí ho každé čtyři roky obnovovat. Je také
důležitým předpokladem pro získání dotací.
Zákonnou povinnost musí splňovat:

Jak to probíhá
1.

Velké podniky, které mají nad 250 zaměstnanců
nebo obrat větší než 50 mil. € nebo hodnotu
aktiv přesahující 43 mil. €. Povinnost neplatí
pro podniky s ISO 50001.

Složky států, krajů a obcí a jejich příspěvkové
organizace s roční spotřebou energie nad
1 500 GJ.

2.

Fyzické a ostatní právnické osoby s roční
spotřebou energie nad 35 000 GJ.

3.

„Společnost E.ON pro nás realizovala
energetický audit a s naší spoluprací jsme
velice spokojeni. Realizace služby nám ukázala
mnoho možností, jak ušetřit na energiích,
a určitě bychom ji doporučili i dalším
společnostem.“
Ing. Roman Slotty, Ph.D.
vedoucí centrálního nákupu

4.

Vyhodnotíme současný
stav
Ze všeho nejdřív
vás navštívíme
a prohlédneme si danou
budovu, abychom mohli
vyhodnotit její současný
stav a efektivitu
hospodaření s energiemi.

Navrhneme úsporná
opatření
Do jednoho měsíce
od našeho setkání vám
připravíme nabídku
na realizaci. Pokud
se rozhodnete, že do
toho s námi půjdete,
připravíme Energetický
audit. Doporučíme
nejvhodnější opatření
a další postup.

Postaráme se o realizaci
Pokud budete některá
z navržených opatření
chtít realizovat,
pomůžeme vám.

Pomůžeme zajistit
financování
Poradíme vám také,
jak získat dotace pro
realizaci konkrétního
úsporného opatření.

