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Poválečné období 
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energetických 
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• Decentralizace 
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„špinavé“ zdroje 

• Propad cen 

energií 
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VÝVOJ ENERGETIKY V EVROPĚ 
Aktuální situace 

 Dlouhodobě klesající ceny energií 

 Konkurence – vstup nových subjektů na trh 

 Tyto nové společnosti nejsou „zatíženy“ historickým vývojem, jsou ochotné více 

riskovat, jsou flexibilnější 

 Na trhu je nezanedbatelný podíle energie pocházející z podporovaných zdrojů 

 Změny v organizačních strukturách energetických společností 

 Vyvedení vybraných aktiv do samostatných společností 

 Zakládání nových „inovativních“ společností 

 Silná akviziční činnost v segmentech, kde energetické utility dříve vůbec nepůsobily 

 Rebranding 
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VÝVOJ ENERGETIKY V EVROPĚ 
Trendy 

 Všechny velké energetické společnosti hledají nový směr/příležitosti na 

energetickém, nebo více, či méně souvisejícím trhu 

 Obnovitelné zdroje energie 

 Vzhledem k provozním dotacím jde o jeden z pilířů „nové“ energetiky 

 Úspory energie 

 Vzhledem k cílům EU se jeví jako potenciálně zajímavý segment 

 Nízké ceny energií i přes klesající ceny nových technologií tento potenciál 

minimalizují 

 Potenciál pro ekonomicky racionální opatření se postupně zmenšuje 

 Nové technologie 

 Zpočátku jsou pro standardní trh ekonomicky nezajímavé (elektromobilita, 

akumulace) 

 Příliš vysoký standard v oblasti kvality dodávek energie na českém trhu 
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PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s. 
ČEZ ESCO, a.s. 

 ČEZ, a.s. reaguje na nové trendy na trhu prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO, a.s. 

 ČEZ ESCO je na trhu od roku 2014, dříve byly aktivity reprezentovány zejména 

společností ČEZ Energo 

 ČEZ ESCO se profiluje v segmentu B2B 

 ČEZ ESCO mimo interních kapacit zahrnuje následující dceřiné společnosti: 

 

 

 

 

 

 Strategií společnosti je jak rozvoj interních kapacit, tak akvizice TOP společností v 

oboru 
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 ČEZ Energo, s. r. o. 

 ČEZ Energetické služby, s. r. o. 

 EVČ s. r. o. 

 ENESA a. s. 

 ČEZ Solární, s. r. o. 

 AZ KLIMA a.s. 

 Energocentrum Vítkovice, a. s. 

 ČEZ LDS s. r. o. 



ČEZ ESCO NABÍZÍ KOMPLETNÍ POKRYTÍ  
ENERGETICKÝCH POTŘEB 

Elektřina a plyn 
Poskytujeme individuální přístup k nákupu energií 

více než 20 tisícům firmám a institucím. 

Energetické poradenství a management 
Provádíme projekční a inženýrskou činnost, energetické 

audity a management. 

Výstavba energetických zařízení 
Naprojektujeme a postavíme kogenerace, solární panely 

nebo rozvodná zařízení. 

Provozování energetických zařízení 
Zajišťujeme dodávky tepla, provozujeme elektrická 

zařízení a energetické hospodářství. 

Servis a údržba energetických zařízení 
Zodpovídáme za obnovu a údržbu energetických zařízení 

a technický facility management. 

Osvětlování 
Provádíme instalaci úsporného vnitřního osvětlení, 

rekonstrukce a správu veřejného osvětlení. 

Energetické úspory 
Jsme největší poskytovatel úsporných opatření 

s nabídkou financování a zárukou návratnosti investic. 
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ČEZ ESCO A INOVATIVNÍ PRODUKTY 
Flexibilta 

 Inovativní produkt zaměřený na demand side management 

 Jsme schopni klientům platit za možnost využit jejich zařízení ke spotřebě, nebo výrobě 

energie 

 Produkt je postaven na moderní technologii, která umožňuje se zákazníkem 

komunikovat v reálném čase 

 Produkt je flexibilní: 

• Zařízení řídíme my 

• Zařízení řídíme my v časech a mantinelech stanovených klientem 

• Zařízení řídíme my, ale před každým využitím dostáváme souhlas klienta (sms, email, 

nebo jinak) 

 Díky tomuto a obdobným produktům může technologie na straně klienta získat jiné 

ekonomické aspekty 
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ČEZ ESCO A INOVATIVNÍ PRODUKTY 
Vysoce účinná soustava CZT 

 Mnoho soustav centrálního zásobování teplem na českém trhu má vysoké ztráty 

energie v rozvodech 

 Případné rekonstrukce rozvodů za využití strukturálních fondů budou vyžadovat, aby po 

rekonstrukci byly ve stavu tzv. vysoce účinné soustavy 

 Taková soustava mimo jiné vyžaduje, aby významná část energie, kterou dodává byl z 

OZE, DOZE, nebo KVET 

 V rámci naší služby jsme schopni dodat do projektu kombinaci KVET a projekt 

optimalizovat tak, aby po realizaci plnil požadavky na vysoce účinnou soustavu 

 Klientovi tím snížíme a zoptimalizujeme investici, přebereme část rizika a v mnoha 

případech i poskytneme ekonomický efekt 

 Mimo jiné tím pomůžeme klientům udržet stávající cenu tepla a omezit tím snahy o 

odpojování 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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Product manager 

Energetický management a poradenství 

ČEZ ESCO, a.s. 

tomas.chadim@cez.cz 

Tomáš Chadim 

ŠETŘETE SVOU ENERGIÍ, 

O VAŠE ENERGETICKÉ 

POTŘEBY SE POSTARÁME MY 


