
PoSVÍCENÍ – setkání s nezávislýmiPoSVÍCENÍ setkání s nezávislými 
dodavateli energie
Pivovarský dvůr Zvíkov Zvíkovské PodhradíPivovarský dvůr Zvíkov, Zvíkovské Podhradí
29. 5. 2013



Skupina E.ON Czech
Michal ŠafářMichal Šafář
Předseda představenstva E.ON Energie , a.s.
E.ON Energie, a.s.



K E ONKoncern E.ON
E.ON SE, Düsseldorf
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E ON procesy v řetězci vytváření hodnotE.ON procesy v řetězci vytváření hodnot.

Power Výroba Obchodování ProdejDistribuce

263 TWh 497 TWh 740 TWh

Power
Gas

Výroba Obchodování

Zásoby (vč. LNG)Výzkum a výroba

ProdejDistribuce

ProdejDistribuceObchodováníDoprava a skladování

126 TWh70 TWh 1162 TWh

Upstream Midstream Downstream
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Struktura skupiny E ONStruktura skupiny E.ON

Support Functions
IT
Procurement
Insurance

Regional Units
Germany
Other EU Countries:
- UK

Group Management Global Units
Generation
Renewables
New Build & Technology

Consulting
Business Processes

- Sweden
- Italy
- Spain
- France

Netherlands

gy
Exploration & Production 
Optimization & Trading

- Netherlands
- Hungary
- Czech Republic
- Romania
- Slovakia

B l i

5

- Bulgaria
- Russia



Skupina E.ON Czech

E.ON Česká republika, s.r.o. 
E.ON Distribuce, a.s. 
E ON E iE.ON Energie, a.s. 
E.ON Servisní, s.r.o. 
E.ON Trend s.r.o. 
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Působnost jednotlivých společností energetickéPůsobnost jednotlivých společností energetické 
skupiny E.ON Czech

Centrální služby, servis v oblasti
sdílených činností

E.ON Česká 
republika

E.ON Energie Obchodování s elektrickou energií
a plynem

Správa a rozvoj distribučních soustavE.ON 
Distribuce

Strana 7Skupina E.ON Czech - Profil společnosti   9.1.2009E.ON Trend Výroba elektřiny
Výroba a rozvod tepla

Strana 7Skupina E.ON Czech - Profil společnosti   9.1.2009

E.ON 
Servisní

Provoz a údržba distribučních sítí
Elektroměrová a plynoměrová služba

7 Skupina E.ON Czech - profil společnosti      



Skupina E ON Czech data za rok 2012Skupina E.ON Czech data za rok 2012

Obrat (mil. €)

Počet zaměstnanců

2 765,1

3 446

Počet zákazníků (zemní plyn a elektřina) 1 423 318

Objem dodávky elektřiny (TWh)

Délka elektrického vedení (km)

11 128

66 494

Objem dodávky plynu (TWh) 5 368

Délka potrubí (km) 8 807



Sponzorské a marketingové aktivitySponzorské a marketingové aktivity
 EnergiePlus+   – ucelený program služeb a produktů pro zákazníky 

zaměřený na energetickou efektivitu a využívání zemního plynu v dopravězaměřený na energetickou efektivitu a využívání zemního plynu v dopravě 
 E.ON Energy Globe Award ČR – ocenění nejlepších energeticky úsporných 

projektů
E ON R di ý f tbál k E.ON Rodinný fotbálek

Společenská odpovědnost firmy

 Odpovědné vedení firmy (corporate governance)p y ( p g )
 Zákaznická orientace – základní princip našeho chování na trhu
 Dobré vztahy se zaměstnanci
 Ekologické chováníEkologické chování
 Dobré vztahy s veřejností – podpora regionů

9



Trh a služby skupiny E.ON Czech

Vá l Sk blíkVáclav Skoblík
Vedoucí Nákup elektřiny a Prodej energie TOP&BIG
E.ON Energie, a.s.



Podíl skupiny E ON na trhu s elektřinou v ČRPodíl skupiny E.ON na trhu s elektřinou v ČR

DodávkaDistribucePřenosVýroba

88 TWh
20 GW

8.379 km
ČEPS

72 TWh
5 9 il Zák

72 TWh
Pl ě lib li á

60  dodavatelů s 

RWE
2 3%

Dalkia
2,8%PREIPP

Alpiq
2%

E.ON
0,4%

20 GW ČEPS
(Vlastněné státem)

5,9 mil. Zák.
Unbudling 2005

Plně liberalizováno
od 2006

více než 100 zák.

PRE
10 3%

Lumius
4,2%

ENEL
3,0%

Others
15,9%

2,3%

E.ON 
21,4%

10,3%

Dalkia
2%

Plant 
16%

11%

E.ON
18,5%

10,3%

ČEZ

ČEPS
100%

2%

ČEZ
43,1%

ČEZ
68,3%

ČEZ
68%

11

11

Sources: Czech Regulatory
Office; 



Výroba elektřiny v ČRVýroba elektřiny v ČR

2011 data

12

Sources: Czech Regulatory
Office; 



Výroba z OZE dvojnásobná oproti 2008Výroba z OZE dvojnásobná oproti 2008 
„Zelená daň“ 25 EUR/MWh pro všechny zákazníky

7,2 TWh v 2011

Ekologická daň: 
-Daň platí pro všechny zákazníky

EU úl lké tř bit l

Cíl ČR: (závazek vůči EU): 
13% in 2020

- EU: úlevy pro velké spotřebitele

- Předpoklad: ne další skokové zvýšení v 2014 
- Nově postavené zdroje nebudou 
podporovány 

Sources: Czech Regulatory
Office; 



Zvyšování podílu zelené elektřiny v portfoliu dodavatelůZvyšování podílu zelené elektřiny v portfoliu dodavatelů

2,8

3,320%

1 8

2,3

2,8

10%

15%

%

W
h

1,3

1,8

5%

10%
TWh

0,3

0,8

0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Postupné akvizice všech skupin obnovitelných zdrojů od 2007
14

Sources: Czech Regulatory
Office; 



Portfolio dodavatelů E ON Energie 14 TWh/rokPortfolio dodavatelů E.ON Energie 14 TWh/rok

100%

70%

80%

90%

50%

60%

20%

30%

40%

0%

10%

20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Významný nárůst podílů nízkoemisní výroby elektřiny
15

Sources: Czech Regulatory
Office; 

Významný nárůst podílů nízkoemisní výroby elektřiny 



Trh s elektřinou v ČR

Objem dodávky
- 27% dodávek zabezpečují nově- 27% dodávek zabezpečují nově 

příchozí dodavatelé
Počet zákazníků
- 19% zákazníků změnilo 

dodav ateledodav.atele

Trh velkých 
zákazníků 
ustálenustálen



Členění obsluhy zákazníků E ON - elektřinaČlenění obsluhy zákazníků E.ON elektřina

Domácnosti a 
podnikatelé do

Velkoodběrate
lé se 

Velkoodběratelé 
do 3 GWh 

Kritériem je 
velikosti roční

Kraje, obce, 
města p

50 MWhspotřebou nad 
3 GWh

a podnikatelé od 
50 MWh  do 3 

GWh

velikosti roční 
spotřeby na 
zákazníka

Ná

DomácnostiTOP&BIG

Název 
segmentu a 
obsluhy

a podnikateléRZ 
MUNICIPALITY

TOP&BIG RZ MUNI HZ
Dodávka (MWh) 4 766 107 1 308 852 304 614 3 622 470
Počet zákazníků 800 6000 6000 1 142 124Počet zákazníků



Podíl skupiny E.ON na trhu se zemním plynem v České p y p y
republice

DodávkaDistribucePřepravaZásoby

Kapacita skladů 9 TWh
Mining Just 1% of the

411 TW in, 314 TWh out
NET4GAS

84 TWh, 
2 9 il Zák

84 TWh Plně 
Lib li á

50 dodavatelů s 
více než 100 zák

ČEZ SPP

GDF
3%

Mining  Just 1% of the NET4GAS
(RWE;,on sale)

2,9 mil. Zák.
Unbundling 2006

Liberalizováno
od 2008

více než 100 zák

Others

GAZPR
OM
7%

E.ON
6%

ČEZ
6%

SPP
5%

RWE
84%

PP
16%

Others
16%

NET4G
AS

100%

RWE 
90%

E ON

PP
12%

RWE
41%

E.ON
4%

18

MND; 
10%



Trh se zemních plynemTrh se zemních plynem
Market share on sales  TWh in segments

RWE
41%

New
comers
36%

SMALL
14%

Middle
10%

PP
16%

E.ON

BIG
45%

Household
31%

Objem dodávky
- 36% dodávek zabezpečují noví

26,9%1 000 000 30,0%

16%6%

36% dodávek zabezpečují noví 
dodavatelé

- Přechod velkých zákazníků k 
novým dodavatelům 

17,2%
600 000

800 000

15,0%

20,0%

25,0%

Počet zákazníků
- 29 % změnilo dodavatele od 

roku 2006
- Významný pokles od roku 2009 146991

493 865

771 309

5,1%
200 000

400 000

5,0%

10,0%

,

Významný pokles od roku 2009
- Podomní prodejci
- Ostudné obchodní praktiky

146 991
0 0,0%

Nr. customers  switches Churn total



Členění obsluhy zákazníků E ON – zemní plynČlenění obsluhy zákazníků E.ON zemní plyn

Domácnosti a 
podnikatelé do

150 MWh

Velkoodběratelé 
nad 10 GWh

Velkoodběratelé od 
630 MWh 

do 10 GWh, 

Kraje, obce, 
města

Kritériem je 
velikosti roční 
spotřeby na

podnikatelé  od 150 
MWh  do 630 MWh

spotřeby na 
zákazníka

DomácnostiNázev Domácnosti 
a podnikateléTOP&BIG

RZ
MUNICIPALITY

segmentu a 
obsluhy

TOP&BIG RZ MUNI HZ
Dodávka (MWh) 1 816 913 961 411 371 913 2 017 968
Počet odběrných míst 412 2 525 1 532 166 727Počet odběrných míst



NPS CASA pro zákazníky TOP&BIGNPS CASA pro zákazníky TOP&BIG

Měření NPS a smýšlení o E ON elektřina a E ON plyn měření hlavních faktorů NPS aCíle Měření NPS a smýšlení o E.ON elektřina a E.ON plyn, měření hlavních faktorů NPS a 
stanovení vlivu těchto faktorů

Cílová skupina Top&Big zákazníci společnosti E.ON

Dotazník Vypracování a schválení znalci E.ON Česká republika

Cílová skupina Top&Big zákazníci společnosti E.ON 

Metoda hodnocení CATI - Průměrná délka rozhovoru: 24,9 minuty

Sběr dat 25.10. - 28.11.2012

Velikost vzorku 221 rozhovorů

Nábor Adresy zákazníků od E.ON Česká republika

Velikost vzorku 221 rozhovorů



Rozložení příznivců pasivních zákazníků a kritiků meziRozložení příznivců, pasivních zákazníků a kritiků mezi 
velkými zákazníky E.ON

Příznivci

Pasivní 
zákazníci

Kritici

NPS 18 19

Na stupnici 0 10 jak pravděpodobné je že byste doporučil/a E ON příteli nebo kolegovi? /Na stupnici 0-10, jak pravděpodobné je, že byste doporučil/a E.ON příteli nebo kolegovi? / 
stupnice 0 = velmi nepravděpodobné až 10 = velmi pravděpodobné
Číselný údaj uvádí procento



Výsledky průzkumu

Detractors

Promoters

Passives

Knowledge about
E.ON total

Komunikace cenové transparentnosti

Další nabídka produktů a služeb, které  
pomohou snížit náklady
T t t á í

Udržen pozitivní vnímání ceny a její 
konkurenceschopnost

Proaktivní informace o nabídkách, 
kampaních,, nových produktech 
Udržení dobré pozici na trhuKomunikace cenové transparentnosti

Další nabídka produktů a služeb, které  
pomohou snížit náklady

Flexibilita platebních podmínek
Vysvětlení jasnosti a správnosti faktur, 

jejich včasné vystavení

Transparentnost cen a porovnání cen 
s konkurencí

Produkty a služby zaměřující se na 
ekologii

Udržení dobré pozici na trhu –
důvěryhodnost

 Produkty a služby zaměřující se na 
ekologii

Zákaznické akce

Positive experiences with E.ONPositive experiences with E.ON
Keep
the 

wheel
spinning!p g

NOVĚ: Výzkum spokojenosti našich partnerů – výrobců:

Témata: Produkty Služby Nákup komodit od E ON OTETémata: Produkty, Služby, Nákup komodit od E.ON, OTE
Do konce srpna 2013, vyhodnocení září-říjen 2013



Posvícení na Virtuální elektrárnuPosvícení na Virtuální elektrárnu
společnosti E.ON Trend s.r.o.
Tomáš KortusTomáš Kortus
ETel.: 733 670 569
E-mail: tomas.kortus@eon.cz
E.ON Trend, s.r.o.



E ON Trend s r o ve skupině E ONE.ON Trend s.r.o. ve skupině E.ON

E.ON
Czech Holding AG

E ON E.ON E.ON E.ON ČeskáE.ON E.ON 
Trend, s.r.o. Distribuce, a.s. Servisní, s.r.o. Republika, s.r.o.Energie, a.s.

ServisDistribuce Prodej ÚdržbaVýroba

 Výroba elektrické a tepelné energie a distribuce tepla

ServisDistribuce Prodej ÚdržbaVýroba

ý g

 Rozvoj stávajícího portfolia zdrojů elektrické a tepelné energie

 Energetické služby, poradenství, audity

 Lokální distribuční soustavy Lokální distribuční soustavy



Portfolio zdrojů E ON Trend s r oPortfolio zdrojů E.ON Trend s.r.o.

Vodní elektrárny – 31,2 MW
• nově vybudovány MVE Vranov 2, Vranov 3 (2012)
• akvizice MVE Bělidlo (2012)

Teplárny – 47 MW
• nově zprovozněn biomasový zdroj v Teplárně Mydlovary (2012)

FVE – 0,165 MW 

Našim dlouhodobým cílem je budování a rozšiřování portfolia KJ
• již v provozu KJ v Teplárně Mydlovary 1 1 Mwe• již v provozu KJ v Teplárně Mydlovary – 1,1 Mwe
• nově zasmluvněno 5 KJ – celkem cca 1,7 Mwe
• do provozu koncem roku 2013

Zapojení do 
virtuální 

elektrárny



Virtuální elektrárna (ViE) společnosti E ON Trend s r oVirtuální elektrárna (ViE) společnosti E.ON Trend s.r.o.

E.ON Energie, a.s.
d lší l č í á t j l ží í k

Subjekty ve ViE
• další regulační nástroj sloužící ke 

snížení nákladů za odchylky

Výrobce elektrické energie
• příležitost prodat dodatečnou výrobní 

kapacitu za ceny mnohem vyšší než Energie, a.s.

Výrobce 
elektrické 
energiekapacitu za ceny mnohem vyšší než 

je současná tržní cena silovky
• primárně pro výrobce v bilanční 

g
energie

skupině E.ON Energie, a.s.

Trend, s.r.o.



Obchodní model ViE

Dodávka Smlouva o 
dodávce 
elektřiny

Energie, a.s.

Výrobce elektrické 
energie

Fakturace za 
dodávku

elektřiny

energie

Od 1.1.2013 ViE v ostrém 

Smlouva o 
zprostředkování 

b h d

Smlouva o 
zprostředkování 

provozu 

obchodu
p

obchodu

Poskytovatel & 
Administrátor ViE

Trend, s.r.o.

Administrátor ViE



Obchodování ve ViE

Energie, a.s.

Poptávka

Nabídka

• Obchodování kladné/záporné regulace v 
rámci libovolné obchodní hodiny

• Uzavírání obchodů dle principu nejnižší ceny

• Jednotlivé nabídky výrobců jsou u obchodníka zobrazeny jako jedna agregovaná anonymní nabídka 

• Možnost obchodování i v započaté obchodní hodině (na VDT poslední obchod 60 min, na VT 30 min před 
začátkem obchodní hodiny)

• ViE umožňuje regulaci jak nabízet (výrobce), tak poptávat (obchodník)

• Po každém uzavřeném obchodu posílá ViE notifikaci o uzavřeném obchodu (SMS na dispečink 
výrobce + email na dispečink výrobce i obchodníka)



Co ViE výrobcům přináší?Co ViE výrobcům přináší?

• Do ViE lze zapojit různé výrobny EE, jejichž technologie provozu 
umožňuje poskytovat regulační energiiumožňuje poskytovat regulační energii

• Příležitost prodat regulační EE za ceny mnohem vyšší než je současná tržní cena 
il ksilovky

• Nabídkovou cenu si pro každou obchodní hodinu určuje sám výrobce

• Transparentní obchodní prostředí

• Též pro zdroje menších výkonů (např. KJ), které by neměly možnost obchodovat 
regulaci samostatně

• Jednoduchá webová aplikace, žádné pořizovací náklady, pouze internetový přístup

• Pravidelné aktualizace ViE (nové funkcionality vylepšení apod )• Pravidelné aktualizace ViE (nové funkcionality, vylepšení, apod.)

• Poplatek za každou zobchodovanou MWh



Vyhodnocení prvních 5 měsíců provozu ViE s našimiVyhodnocení prvních 5 měsíců provozu ViE s našimi 
zdroji

• Jednoduchá obsluha ViE, uživatelsky příjemné prostředí, bezproblémový stabilní 
provoz aplikace 24/7 bez technických potíží

• S našimi zdroji zobchodováno od 1.1.2013 celkem 4,3 GWh

• Přes ViE nyní obchodujeme několikanásobně více regulace v porovnání s rokem 
2012
→ všechny nabídky na jednom místě
→ individuálně stanovené ceny

• Vícetržby z prodeje regulace za ceny ViE cca + 20%y p j g y %



Jaké máme s ViE další plány?Jaké máme s ViE další plány?

• Postupné zapojování nově realizovaných KJ do obchodování regulace přes ViE 

• Zapojování externích výrobců schopných poskytovat regulační EE do obchodování ve 
ViE 

• Obchodování regulace formou řízení spotřeby u zákazníků typu velkých obchodních 
řetězců (př Kaufland Ahold) kteří mohou a jsou ochotni přesouvat odběr elektřiny zřetězců (př. Kaufland, Ahold), kteří mohou a jsou ochotni přesouvat odběr elektřiny z 
jedné hodiny do jiné

N é d kt ř R ýk• Nové produkty – např. Rezervace výkonu

• Výhledově podpůrné služby pro ČEPS 
Č- nyní nedovoluje kodex ČEPSu

- příprava směrnice skupinou ENTSO na úrovni EU, která nařizuje
provozovatelům PS přijmout virtuální elektrárny do podpůrných služeb



Nabídky a uzavřené obchody příklad VE VranovNabídky a uzavřené obchody – příklad VE Vranov

• za prvních 5 měsíců 2013 zobchodováno s 
ši i d ji lk 4 3 GWhnašimi zdroji celkem 4,3 GWh



Back-up



Technické řešení ViETechnické řešení ViE

Výrobce

Energie, a.s.

Požadavky na SW infrastrukturu zdroje
• MS Windows
• IE

Výrobce

WEB server –
komunikace / 

rozhraní

PC
PC

rozhraní
přes webovou 
aplikaci v IE

PLC

Trend, s.r.o.

On-line 
přenos dat 

(výkon, 
výroba )

Notifikace 
obchodu přes 

PC

Server ViE

výroba, ...) SMS + potvrzení 
obchodu přes 

Email



Vnímání pojmu Virtuální elektrárna – Damas Energyp j gy

S y s t é m  D a m a s  E n e r g y  Č E P S u

Portfolio zdrojů 
poskytující PS pro pos ytuj c S p o
ČEPS (splňující kodex 
ČEPSu pro poskytování 

PS)

Vi t ál íVirtuální 
elektrárna Sdružení zdrojů různých 

výkonů do jednoho portfolia 
splňující technické a jiné 

d í k k t á í PS

36

podmínky poskytování PS 
pro ČEPS -> v současné 
době kodex ČEPSu toto 

neumožňuje



http://remote.adax.cz:5443/login.php

https://vie.eon-trend.cz/login.php



Nabídka služeb v oblasti hospodárnéhoNabídka služeb v oblasti hospodárného 
využívání energií
Roman TušlRoman Tušl
Product Management
E.ON Energie, a.s.



E ON: nejen dodavatel/odběratel ale i partner v oblastiE.ON: nejen dodavatel/odběratel, ale i partner v oblasti 
efektivního využívání energií
 V období 2010-13 bylo realizováno 135 energeticky úsporných opatření u V období 2010-13 bylo realizováno 135 energeticky úsporných opatření u 

zákazníků E.ON

Počet Počet Počet Počet Ostatní – službyPočet 
poptávek 
celkem

Počet 
realizovaných 

zakázek

Počet 
rozpracovaných 

zakázek

Počet 
nerealizovaných 

zakázek

Ostatní – služby 
realizované bez 
partnerů E.ON

384 135 181 33 35

 90 ze 135 zakázek bylo realizováno v roce 2012 -> rostoucí zájem o tyto

Služba Efektivní Centrální 
servisní Kompenzace Provozování 

energetickýc Energetický TEGG Ostatní Celkem

 90 ze 135 zakázek bylo realizováno v roce 2012  rostoucí zájem o tyto 

služby

Služba osvětlení servisní 
dispečink

p
a regulace energetickýc

h zařízení

g ý
audit, studie service Ostatní Celkem

Počet 
realizací 5 1 15 39 3 3 24 90

39



Nabídka služeb v oblasti hospodárného využíváníNabídka služeb v oblasti hospodárného využívání 
energií

Úsporné osvětlovací systémyÚsporné osvětlovací systémy

Kompenzace účiníku a regulace 1/4 hodinového max.

P á í ti ký h ří í

Energetická studie / energetický audit

Provozování energetických zařízení

Energetický management

TEGG service
…



Úsporné osvětlovací systémyÚsporné osvětlovací systémy
 Nabídka odborné konzultace, zmapování současného systému, zpracování 

návrhu projektu osvětlení, dodávky a montáže systému osvětlení

Výhody pro Vás:

návrhu projektu osvětlení, dodávky a montáže systému osvětlení

 garance úspor energií (snížení instalovaného 
příkonu)

 ižší á k úd žb nižší nároky na provoz a údržbu

 variantní zpracování návrhu osvětlení

 možnost instalace svítidel „na zkoušku“ 

 instalace moderního osvětlovacího systému 
splňujícího bezpečností a technické normy

 Královopolské strojírny, DURA Automotive CZ, Madeta, ASTEN 

Reference:

Johnson, Barum Otrokovice, Intersnack Choustník



Úsporné osvětlovací systémyÚsporné osvětlovací systémy
 Nabídka odborné konzultace, zmapování současného systému, zpracování 

návrhu projektu osvětlení, dodávky a montáže systému osvětlení

Výhody pro Vás:

návrhu projektu osvětlení, dodávky a montáže systému osvětlení

 garance úspor energií (snížení instalovaného 
příkonu)

 ižší á k úd žb

„s E.ONem jsme také realizovali nové úsporné osvětlení. Jako první proběhla 
výměna pouličních výbojkových lamp v areálu sídla společnosti v Českých 
Budějovicích za úsporná ledková svítidla Nyní se připravuje další etapa výměny nižší nároky na provoz a údržbu

 variantní zpracování návrhu osvětlení

 možnost instalace svítidel „na zkoušku“ 

Budějovicích za úsporná ledková svítidla. Nyní se připravuje další etapa výměny, 
a tím zefektivnění osvětlení ve výrobních prostorách jednotlivých závodů.“

Petr Payer

 instalace moderního osvětlovacího systému 
splňujícího bezpečností a technické normy

y ___
Madeta a. s., technický ředitel___
Časopis Trade News 2/2013___  

 Královopolské strojírny, DURA Automotive CZ, Madeta, ASTEN 

Reference:

Johnson, Barum Otrokovice, Intersnack Choustník



Kompenzace účiníku a regulace 1/4 hodinového maximap g
 cílem služby je snížení/eliminace poplatků za překročení sjednané hodnoty 

rezervované kapacity příp. rezervovaného příkonu

 řešeno instalací technického zařízení na hlídání a regulaci 1/4 hodinového 
maxima a snížení/eliminaci nežádoucích hodnot induktivního účiníku

 je určena zákazníkům připojeným na hladině VN a VVN j p p j ý

 návratnost investice 1–2 roky

Výhody pro Vás:

 zdarma zpracování návrhu řešení včetně 
ekonomického zhodnocení a vstupního měřeníekonomického zhodnocení a vstupního měření 
s analýzou současného stavu

 úspora v platbách za distribuci elektřiny

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

Reference:

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

 Dřevoservis Říha, Mega D.U., ESW Bohemia, ZOD Kestřany, … 



Kompenzace účiníku a regulace 1/4 hodinového maximap g
 cílem služby je snížení/eliminace poplatků za překročení sjednané hodnoty 

rezervované kapacity příp. rezervovaného příkonu

 řešeno instalací technického zařízení na hlídání a regulaci 1/4 hodinového 
maxima a snížení/eliminaci nežádoucích hodnot induktivního účiníku

 je určena zákazníkům připojeným na hladině VN a VVN 
Proč jste se rozhodli využít službu právě od E.ONu? 

službu jsme využili z důvodu špatného fungování stávající regulace což mělo zaj p p j ý

 návratnost investice 1–2 roky
„ službu jsme využili z důvodu špatného fungování stávající regulace , což mělo za 
následek překračování limitů. Díky překročení jsme platili nemalé penále “

Byla / je realizace služby z technického pohledu v pořádku? 
ž é řá “Výhody pro Vás:

 zdarma zpracování návrhu řešení včetně 
ekonomického zhodnocení a vstupního měření

„realizace služby byla z technického pohledu v pořádku “

Splnila služba Vaše očekávání? 
„jsem si jist že tato služba splnila naše očekávání “ekonomického zhodnocení a vstupního měření 

s analýzou současného stavu

 úspora v platbách za distribuci elektřiny

„jsem si jist, že tato služba splnila naše očekávání 

Petr Hubáček, ZOD Kestřany

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

Reference:

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

 Dřevoservis Říha, Mega D.U., ESW Bohemia, ZOD Kestřany, … 



Kompenzace účiníku a regulace 1/4 hodinového maximap g
 cílem služby je snížení/eliminace poplatků za překročení sjednané hodnoty 

rezervované kapacity příp. rezervovaného příkonu

 řešeno instalací technického zařízení na hlídání a regulaci 1/4 hodinového 
maxima a snížení/eliminaci nežádoucích hodnot induktivního účiníku

 je určena zákazníkům připojeným na hladině VN a VVN j p p j ý

 návratnost investice 1–2 roky

Výhody pro Vás:

 zdarma zpracování návrhu řešení včetně 
ekonomického zhodnocení a vstupního měřeníekonomického zhodnocení a vstupního měření 
s analýzou současného stavu

 úspora v platbách za distribuci elektřiny

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

Reference:

 od roku 2010 již službu využilo 45 zákazníků

 Dřevoservis Říha, Mega D.U., ESW Bohemia, ZOD Kestřany, … 



Provozování energetických zařízeníProvozování energetických zařízení
 pro zákazníky, kteří vlastní trafostanici nebo elektrické zařízení VN nebo NN

 zajištění komplexní péče o energetické zařízení prostřednictvím odborníků 

Výhody pro Vás:

E.ON

Proč jste se rozhodli využít službu právě od E.ONu? 
„ z důvodu kvalifikované, komplexní služby od jednoho dodavatele“

 převzetí odpovědnosti za provádění povinných 
revizí a prohlídek 

ý y p„ , p y j

Byla / je realizace služby z technického pohledu v pořádku? 
„ano“

 zajištění pohotovostní služby a opravy zařízení v 
co nejkratším čase

 zapůjčení náhradního transformátoru po dobu

Splnila služba Vaše očekávání? 
„ano, výhodu spatřuji ve službě která probíhá bez problému a nezatěžuje personál 
společnosti“ zapůjčení náhradního transformátoru po dobu 

poruchy

R f

p

Jaroslav Adamec
SAK spol. s.r.o., vedoucí závodu

 v letech 2012 a 2013 začalo službu využívat dalších 45 zákazníků



Reference:

 MALPRO, Kunststoff Fröhlich, MICROTEX, SAK Vimperk, …



Energetická studie / energetický auditEnergetická studie / energetický audit
 analýza současného stavu energetického hospodářství v místech spotřeby 

zákazníkazákazníka

Službou získáte:

 kvalifikované údaje pro plánování a 
rozhodování v oblasti energetiky

 návrhy konkrétních energeticky úsporných 
opatření včetně ekonomického 
zhodnocení

 podklad pro získání úvěru/dotace na 
realizaci energeticky úsporných opatření

R f

 LB Minerals, CPI Moravia Book, Nemocnice Vimperk, Nemocnice Volyně

Reference:



Energetický management / Centrální servisní dispečinkEnergetický management / Centrální servisní dispečink
 Program péče o celé energetické hospodářství zákazníka

 Rozsah lze nastavit dle potřeb zákazníka:
„Hodně si však slibujeme od měření toku energií v jednom z našich největších 
á dů Ji dři h ě H d i kt é j E ON li li l i C t ál í Rozsah lze nastavit dle potřeb zákazníka:
 zajištění běžných prohlídek a revizí
 garanci bezporuchového stavu zařízení (TEGG service)
 kompletní dálkový monitoring a řízení větrání topení

závodů v Jindřichově Hradci, které jsme s E.ONem realizovali vloni. Centrální 
servisní dispečink (CSD) umožňuje dálkový přenos a správu dat, jejich sběr, 
vyhodnocování a hlídání toku energií. Šetří nám nejen finance, protože máme 
přesný přehled o nákladech na výrobu jednotlivých produktů a můžeme rychle kompletní dálkový monitoring a řízení větrání, topení, 

chlazení, osvětlení atd. 
 optimalizace spotřeby energií (návrh a realizaci 

úsporných opatření)

přesný přehled o nákladech na výrobu jednotlivých produktů a můžeme rychle 
identifikovat únik energií a odstranit ho, ale také čas při měsíčních odečtech dat. 
Zatím je na hodnocení brzy, ale pokud se tento systém osvědčí, uvažujeme o 
tom, že podobnými dispečinky vybavíme i naše zbývající závody.“

Výhody pro Vás:

 dokonalý přehled o stavu zařízení a spotřebách energií na vybraných technologiích a zařízení

p ý p y y ý j y

Petr Payer___
Madeta a. s., technický ředitel___
Č i T d N 2/2013 zamezení ztrátám z důvodu poruchy zařízení

 úspory energií díky dálkovému řízení systémů např. osvětlení, větrání, chlazení, topení 
 rozúčtování energií na jednotlivá střediska

Časopis Trade News 2/2013___ 
--

 centralizace monitorovacích systémů

Reference:

 Madeta, Moravia Cans



TEGG serviceTEGG service
 víceúrovňový servisní program

 audit zařízení – termovize, ultrazvuk, …

 garance bezpečného a bezporuchového provozu zařízení po sjednanou dobu 

 oprava zařízení bez finanční účasti zákazníka včetně havarijní služby v případě 
neočekávané poruchy nebo havárieneočekávané poruchy nebo havárie

Výhody pro Vás:

 finanční úspory 

 garance bezporuchového provozu zařízení

 bezplatný zásah v případě nenadálé poruchy bezplatný zásah v případě nenadálé poruchy

 dokonalý přehled o stavu elektrozařízení

 kontrola nad plánováním investicp

 Bl ká b S jí Vi k G T biáš & H lík

Reference:

 Blatenská ryba, Strojírna Vimperk, Gastro - Tobiáš & Hanzlík



TEGG serviceTEGG service
 víceúrovňový servisní program

 audit zařízení – termovize, ultrazvuk, …Proč jste se rozhodli využít službu právě od E.ONu? 
Služeb E ON jsme se rozhodli využít na základě nabídky která nás oslovila Předtím od nikoho

 garance bezpečného a bezporuchového provozu zařízení po sjednanou dobu 

 oprava zařízení bez finanční účasti zákazníka včetně havarijní služby v případě 
neočekávané poruchy nebo havárie

„ Služeb E.ON jsme se rozhodli využít na základě nabídky, která nás oslovila. Předtím od nikoho 
služba tohoto charakteru nepřišla. Jako váš dlouhodobý zákazník jsme nabídku, i vzhledem k 
cenové výhodnosti, přijali. “

Byla / je realizace služby z technického pohledu v pořádku?neočekávané poruchy nebo havárie

Výhody pro Vás:

Byla / je realizace služby z technického pohledu v pořádku? 
„Přestože nejsme znalci v tomto oboru, realizace služby byla z našeho pohledu v pořádku. Byl nám 
vysvětlen účel a přínos této služby. “

Splnila služba Vaše očekávání?
 finanční úspory 

 garance bezporuchového provozu zařízení

 bezplatný zásah v případě nenadálé poruchy

Splnila služba Vaše očekávání? 
„Služba jednoznačně splnila cíl, kterým bylo odhalení nedostatků, resp. závad, na kontrolovaném 
zařízení a předejití případným škodám na majetku. Na základě výsledku byly provedeny potřebné 
zásahy a opravy. “

 bezplatný zásah v případě nenadálé poruchy

 dokonalý přehled o stavu elektrozařízení

 kontrola nad plánováním investic

Jiří Bláha
Blatenská ryba, spol. s r.o., energetik

p

 Bl ká b S jí Vi k G T biáš & H lík

Reference:

 Blatenská ryba, Strojírna Vimperk, Gastro - Tobiáš & Hanzlík



Další službyy

 Audit systému stlačeného vzduchu

 Kogenerační jednotky Kogenerační jednotky

 Náhradní zdroje napájení Náhradní zdroje napájení

 Plynárenské služby



Energetický management / Centrální servisní dispečink:
nástroj pro dokonalý přehled o stavu zařízení a spotřebáchnástroj pro dokonalý přehled o stavu zařízení a spotřebách 
energií na vybraných technologiích a zařízení



Jak si navrhnout Centrální servisní dispečink (CSD)p ( )



Grafický výstup z modulů CSD: sledování nákladů ý ý p
jednotlivých objektů za servisní činnosti

 kompletní ekonomický přehled o servisních nákladech

 zobrazení nákladů v rozlišení na jednotlivé zařízení zobrazení nákladů v rozlišení na jednotlivé zařízení

 na základě těchto informací jsme schopni snížit budoucí náklady

 kompletní souhrn těchto informací na jednom datovém úložišti



Grafický výstup z modulů CSD: sledování spotřeb médiíGrafický výstup z modulů CSD: sledování spotřeb médií 
na jednotlivých objektech 

 kompletní ekonomický přehled o nákladech za spotřebu

 při nadměrné spotřebě lze provést měření a zaměřit se na jednotlivé 
technologie s cílem snížit spotřebu



Grafický výstup z modulů CSD: Sledování ¼ hod. maximaý ý p

 sledování a nastavování odběrového diagramu s cílem eliminovat 
penalizace za překročení maxima



Realizace CSD ve společnosti MADETA, a.s. (2012)



Madeta JH: rozsah realizace (body měření)



Madeta JH: příklad webové prezentace dat a zpracováníp p p

D í tř b l i t ál í ětl í (kWh)
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Madeta JH: vizualizace / ovládání kotelnaMadeta JH: vizualizace / ovládání - kotelna



Madeta JH: vizualizace / ovládání – ¼ hodinové maximum



Madeta JH: vizualizace / ovládání osvětleníMadeta JH: vizualizace / ovládání - osvětlení



Vizualizace / ovládání - fotovoltaická el. (FVE)( )



Automaticky vyhodnocený alarm u FVEAutomaticky vyhodnocený alarm u FVE



Back up



Krátce o CSDKrátce o CSD

 Revize a prohlídky energetických zařízení nestačí. CSD přináší dokonalý 
přehled o aktuálním stavu 

 Pomocí CSD můžete přesně plánovat investice, efektivně vyhodnocovat 
spotřebu energií a úspěšně realizovat úsporná opatření

 Díky CSD spadne veškerá starost o provoz na jiné

 Partner zajistí vše, od běžně prováděných prohlídek a revizí, až po 
k l t í dálk ý it i ří í š h ti kéh h dář t íkompletní dálkový monitoring a řízení vašeho energetického hospodářství

 Základem služby CSD je softwarový program složený z 9 modulů, jejichž 
rozsah a tím i úroveň nastavení služby si můžete nastavit dle potřebrozsah a tím i úroveň nastavení služby si můžete nastavit dle potřeb



Samostatný modul TEGG serviceSamostatný modul TEGG service

 Přerušení výroby z důvodu poruchy nebo havárie => problém ? Přerušení výroby z důvodu poruchy nebo havárie => problém ?
Pak je TEGG Service určen právě Vám

 Zařazení do garantovaného servisního programu => pravidelné Zařazení do garantovaného servisního programu => pravidelné 
kontroly a testování zaručuje bezpečný a bezporuchový provoz

 V případě poruchy/havárie na garantovaném zařízení bude provedena V případě poruchy/havárie na garantovaném zařízení bude provedena 
oprava/výměna bez vaší finanční účasti v rámci sjednaného pojištění

 Speciální software poskytne přehled o umístění, parametrech a stavu Spec á so t a e pos y e p e ed o u s ě , pa a e ec a s a u
vašich energetických zařízení => plánování investic

 Vlastníkem této služby je americká společnost TEGG Corporation, která y j p p
ji prostřednictvím svých distributorů nabízí po celém světě.



CSD

schéma komunikace

.. a sběru online dat



Úsporné osvětlovací systémy

J f Šk l tJosef Škrleta
jednatel, Osam Trade, s.r.o. 



OSAM TRADE s. r. o.

Představení společnosti

• Vedení společnosti

• Založení společnosti 1. ledna v roce 2010

• Naše nabídka (produkty a služby)• Naše nabídka (produkty a služby)

• Naše působnost (ČR, Slovensko, Rakousko, Německo, Kypr)

• Naše cíle



Úsporné technologie

Výhody

p g

• Vysoká úspora – až 90 %

• Velice dlouhá životnost – LED technologie až 50 tis. hodin, LVD indukční 
t h l i ž 80 ti h ditechnologie až 80 tis. hodin

• Nízká provozní teplota

• Okamžitý start

• Odolnost vůči častému zapínání a vypínání (vhodné na pohybová čidla)

• Šetrné vůči životnímu prostředí a zdraví člověka (žádné UV záření, žádné 
nebezpečné plyny, žádná rtuť)

• Odolnost vůči chladu a mrazu (vhodné pro venkovní použití, chladírny 
a mrazírny)



Naši zákazníci

Významní zákazníci

• Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
• Vodňanská drůbež a. s., Vodňany 
• Dopravní podnik města České BudějoviceDopravní podnik města České Budějovice
• Zeelandia s. r. o., Malšice
• Mediate s. r. o., Libchavy
• Lady Marmelade s. r. o., Chelčicey ,
• ÚAN Brno, a. s. (ústřední autobusové nádraží Brno)
• Dopravní podnik Bratislava, a. s.
• SZTK Bratislava (slovenské sdruženie tělesnej kultúry)
• Kurzentrum Bad Häring (Rakousko)
• Wohn-und Pflegeheim Kirchbichl (Rakousko)
• Hermes Airport Larnaca (Kypr)
• Město Agia Napa (Kypr)
• a další…



Naši zákazníci

Referenční listyy

73



Praxe

Sklad materiálu

Rtuťová zářivka 58 W, sodíková výbojka 500 W LVD OsamINDUCTION 250 W

Původní příkon:
16 800 W16 800 W
Nový stav:
5 250 W

Počet hodin 
svícení/den:

16 h/den
Sazba el. energie:
Kč 3 20 bez DPHKč 3,20 bez DPH

Investice:
Kč 265 000,-- bez DPH

Návratnost investice:
1,23 roku

Roční úspora:
Kč 216 000,-- bez DPH

Záruka 60 měsícůZáruka 60 měsíců



Praxe

Chodby - DPB, a.s.



Praxe

Vodňanská drůbež, a.s.

Vodňanská drůbež, a. s.

Před výměnou Po výměně


