
Poslanecká snìmovna Parlamentu Èeské
republiky zaèala projednávat Zákon o hospo-
daøení energií. Zákon postihuje nìkolik oblastí:
vy�aduje zpracovávání energetické politiky
a územních energetických plánù, zpracování
energetických auditù, výstavbu kogeneraè-
ních jednotek, zavádí energetické standardy
a energetické �títky a ukládá výrobcùm elektøi-
ny platit z ka�dé dodané kWh odvod do státní-
ho fondu pro �ivotní prostøedí. Témata, kterými
se zákon zabývá jsou bezesporu u�iteèná
a pøedstavují oblasti, které mohou k lep�ímu
vyu�ívání energie významnì pøispìt. Zavede-
ní energetických �títkù a energetických stan-
dardù na hromadnì u�ívané spotøebièe (pro
tzv. �bílé zbo�í�) je vy�adováno ve v�ech stá-
tech Evropské Unie.

Èeský zákon v�ak jde mnohem dál, ne�
pøedepisují direktivy EU. Dodr�ování stano-
vených standardù minimální energetické
úèinnosti bude vy�adováno nejen pro �bílé
zbo�í� a budovy, ale také pro mnohá technic-
ká zaøízení ve výrobì a rozvodu energie.
Kromì toho bude od stanovené velikosti kot-
le na výrobu tepla vy�adována zákonem vý-
stavba zaøízení pro spoleènou výrobu tepla
a elektøiny (kogenerace), pokud energetický
audit neproká�e technickou, nebo ekonomic-
kou nevýhodnost takového øe�ení. Ve�keré
firmy se spotøebou energie nad stanovenou
hodnotu (pravdìpodobnì 15 TJ/rok) budou
muset jednou za 8 let najmout státem schvá-
leného auditora a zaplatit mu za provedení
energetického auditu firmy. Toté� platí pro
zaøízení ve veøejném vlastnictví s tím, �e sta-
novená limitní mez roèní spotøeby energie
bude ni��í (1 TJ/rok) a Státní energetická
inspekce bude rozhodovat o tom, které
z energeticky úsporných opatøení navr�ených
v auditu bude muset být povinnì zrealizová-
no. Jinými slovy to znamená, �e SEI, jako or-
gán ústøední vlády, bude rozhodovat o vý�i
výdajù do energeticky úsporných opatøení
hrazených mimo jiné také z rozpoètu mìst
a obcí. Dále zákon pøedepisuje povinnost
zpracovávání územních energetických kon-
cepcí pro vy��í územnì správní celky a záro-

veò ukládá vládì zpracovávat a pravidelnì
aktualizovat energetickou politiku.

Zákon pøipravilo Ministerstvo prùmyslu
a obchodu spolu s Ministerstvem �ivotního
prostøedí, které prosadilo roz�íøení zákona
o vý�e zmínìný povinný odvod do Státního
fondu pro �ivotní prostøedí a poté vyslovilo
svùj souhlas se zákonem. Je zøejmé, �e zá-
kon míøí správným smìrem, spor v�ak vyvo-
lává otázka vhodnosti pou�itých prostøedkù.
Poslanci ji� pøi prvním ètení zákona dali naje-
vo urèité výhrady vùèi tomuto znìní zákona.
Pøíli� direktivní charakter zákona, který je na-
víc podpoøen vysokými sankcemi za nesplnì-
ní nìkteré z ulo�ených povinností (a�
50 mil. Kè) se nelíbí pøedev�ím podnikatelùm.

Pøesto�e mnoho zájmových skupin zákon
vítá a podporuje, ozývají se i kritické hlasy.
K nejpøísnìj�ím kritikùm zvoleného státnì di-
rektivního prosazování úsporného chování
patøí SEVEn. SEVEn zastává strategii maxi-
málního vyu�ívání liberálních nástrojù a pod-
poruje pouze doplòkovou roli státu tam, kde
tyto ekonomické prostøedky nestaèí. �títky
a standardy jsou jistì dobrou ochranou drob-
ných spotøebitelù. Za plýtvání státními pro-
støedky pova�uje SEVEn zøízení státního do-
hledu nad úèinností technologie u velkých vý-
robcù energie, kteøí jsou na ka�dé úspoøe
energie ji� dostateènì zainteresováni ekono-
micky. Rovnì� povinnost energetických audi-
tù, která ze zákona vyplyne prakticky pro
v�echny støední a velké podniky, povede
k plýtvání soukromých finanèních zdrojù.
Navíc povinnost najímat pouze státem �ora-
zítkované� auditory otevírá prostor pro ome-
zení konkurence a soustøedìní tìchto sou-
kromých zdrojù do rukou úzké skupiny provì-
øených auditorù (kteøí samozøejmì zákon
podporují). Odtud se mohou odvinout i mno-
hé dal�í neefektivnosti v celém procesu zavá-
dìní úsporných opatøení.

Energetická úèinnost je komplexním uka-
zetelem úrovnì na�í spoleènosti a její zlep�o-
vání je tøeba pojímat jako zkvalitòování funk-
ce celého systému. Dílèí opatøení zavedená
formou urèitých naøízení mohou být úèinná

pouze v pøípadì, �e zapadají do celého
systému a pouze urychlují pøirozené vývojové
tendence. Není mo�né zavést dokonalé hos-
podaøení s energií, pokud hospodaøení
s ostatními vstupy zùstane na �patné úrovni.
Hlavním dùvodem èeského zpo�dìní v efek-
tivním hospodaøení s energií jsou dlouhodobì
deformované a arbitrárnì stanovované ceny
energie a dále celkovì nízká efektivnost èes-
ké ekonomiky. Bez systémových zmìn ne-
mù�e sebepøísnìj�í zákon pøinést potøebné
výsledky.

Závìrem je nutné ocenit zájem vlády pro-
blémy s efektivním zacházením s energií øe-
�it. Pokud tento centralistický zákon není po-
slední slovo, ale zaèátek trvalého procesu
smìøujícího k ochranì �ivotního prostøedí
cestou vy��í úèinnosti u�ití energie, správnou
cestu jistì brzy najdeme. -jm-

Kontakt: Ing Jaroslav Marou�ek, CSc. SEVEn
e-mail: jaroslav.marousek@svn.cz
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Pøeètìte si

Jak jste si mohli pøeèíst v pøedchozím
èlánku, v souèasné dobì se v Parlamentu
rozhoduje o tom, zda nový energetický zákon
a zákon o hospodaøení energií vytvoøí pod-
mínky pro zavedení efektivního konkurenèní-
ho trhu s elektøinou a plynem a prostøedí pro
efektivní hospodaøení s energií u odbìratelù.
Pøedlo�ené zákony procházejí veøejným pøi-
pomínkovým øízením. Návrh zákona se za-
pracovanými pøipomínkami by se mìl projed-
návat v Hospodáøském výboru Poslanecké

snìmovny Parlamentu ÈR na pøelomu dubna
a kvìtna 2000. Zároveò se na vládní úrovni
pøipravuje návrh strategie doprivatizace ener-
getických podnikù.

Jedním z hlavních cílù energetické politiky
ÈR od poèátku 90. let je zavedení konkuren-
ce do energetiky. Ke konci minulého roku se
zintenzívnily práce na pøípravì nové legislati-
vy a vláda poèátkem roku 2000 pøedala do
Parlamentu k projednání návrh nového ener-
getického zákona spolu se zákonem o hos-

podaøení energií. Návrh energetického záko-
na pøedpokládá postupné otevírání trhù pro
konkurenci tak, �e v roce 2007 bude otevøeno
100 % trhu s elektøinou a v roce 2008 trh
s plynem z 33 %. To znamená, �e v roce 2007
by mìli mít v�ichni odbìratelé elektøiny, vèet-
nì domácností, mo�nost svobodné volby do-
davatele. U plynu zákon pøedpokládá, �e tuto
mo�nost budou mít jen ti nejvìt�í odbìratelé
a domácnosti mo�nost volby mít nebudou.

Liberalizace a privatizace energetiky

pokraèování na str. 2
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Navr�ené pozdní termíny otevírání trhu
znamenají, �e Èeská republika jako jediná
asociaèní zemì �ádá pøi jednáních o vstupu

do EU o dvì pøechodná období
z dùvodù nesplnìní direktiv
Evropské komise o vnitøním trhu
s elektøinou a plynem. Hlavní pøi-
pomínky k návrhu energetického
zákona smìøují k tomu, aby zavá-
dìná konkurence fungovala více
efektivnì a dosáhlo se tak oèeká-
vaných pøínosù z liberalizace.
Mezi hlavní pøipomínky patøí, aby
se odstranily potenciální i reálné
bariéry pro rozvoj efektivního,
transparentního a nediskriminaè-
ního konkurenèního prostøedí
a zkrátily lhùty pro zavedení kon-

kurenèního prostøedí, a to pøedev�ím u plynu,
a zároveò, aby i u plynu bylo otevøeno v cílo-
vé fázi 100 % trhu pro v�echny odbìratele.

Ministerstvo prùmyslu a obchodu a minis-
terstvo financí pøipravují zároveò návrh stra-
tegie doprivatizace energetických podnikù.
Existují v podstatì dva konkurenèní návrhy:
l privatizovat jednotlivé distribuèní spoleè-

nosti a plynárenský podnik Transgas
a elektrárenskou spoleènost ÈEZ

l nejprve  vlastnicky propojit distribuèní spo-
leènosti s ÈEZem respektive s Transgasem,
a a� následnì privatizovat nové holdingy

Nemo�nost shodnout se na vhodné strate-
gii privatizace souvisí s tím, �e nejsou jasnì
definovány cíle a priority privatizace, zda je
prioritní zavést efektivní, plnì konkurenèní
prostøedí do èeské energetiky, nebo zda je
prioritní ochránit pozici podnikù ÈEZ
a Transgas pøed konkurencí. S tím souvisí
i vìt�ina pøipomínek k energetickému záko-
nu. Ukazuje se, �e bez jasnì stanovených cí-
lù energetické politiky a vytvoøení alespoò mi-
nimálního konsensu o jejích prioritách, lze
velmi obtí�nì následnì pøipravovat konzi-
stentní legislativu. �iroký konsensus o priori-
tách energetické politiky napomáhá vytvoøit
napøíklad i posuzování jejích vlivù na �ivotní
prostøedí - pokud je provedeno s dostateènou
úèastí veøejnosti. U energetické politiky
schválené vládou v lednu t.r. tomu v�ak tak
bohu�el nebylo. -jz- 

Kontakt: Jiøí Zeman, SEVEn
e-mail: jiri.zeman@svn.cz

Zemní plyn
Období Otevøení trhu
1/2005 >20%

10. 8. 2008 >33%

Elektøina

Období Zákazníci Výrobci Pøedpoklady
(odbìrné místo)

2001 nový En. zákon
1/2002 > 40 GWh >10 MW
1/2003 >9 GWh 100% narovnání cen
1/2005 > 0.1 GWh 100%
1/2007 100% 100%
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SEVEn, Støedisko pro efektivní vyu�ívání
energie, o.p.s., se seznámilo s mo�ností
financovat technická opatøení ve spotøebì
energie z její úspory jako jedna z prvních
organizací v republice. Pozdìji byl ve spolu-
práci s ÈEA vytvoøen teoretický základ pro
uplatnìní metody ve veøejném sektoru v kon-
textu se zákonem è. 199/1994 Sb., o zadává-
ní veøejných zakázek. 

V souvislosti se zvy�ujícím se poètem
organizací veøejného sektoru i ostatních, kte-
ré chtìjí vyu�ít tohoto postupu ke sní�ení ná-
kladù, je vhodné pøipomenout nìkterá výcho-
diska a naznaèit vhodné postupy.

1. Co zahrnout pod EPC 
(èím odli�it EPC od ostatních slu�eb)

l EPC neøe�í jen technické nebo finanèní
problémy zákazníka; jde také do znaèné
míry o øe�ení bì�ných provozních zále�i-
tostí a o pøenesení rizika spojeného s in-
vesticí na dodavatelskou firmu. EPC není
jednoduchým vztahem typu dodávka vers.
platba, eventuálnì záruka za technické pa-
rametry zaøízení. V�dy jde o déledobý ne-
bo dlouhodobý kontrakt, jeho� slo�itost je
dána tím, �e musí zahrnovat jak pøimìøené
výhody pro obì strany, tak pokrývat oèe-
kávané i neoèekávané dùsledky událostí
a stanovit odpovídající postupy.Veøejné
a soukromé organizace èi instituce se v�ak
potom mohou plnì vìnovat svému hlavní-
mu poslání, nemusí být pøipraveny na neo-
èekávané události, nemusí øe�it problém
co se specialisty, kdy� �ádné neoèekáva-
né události nenastanou. 

l SEVEn vychází ze zku�enosti, �e orienta-
ce úspor na stranu dodávky (tj. na úspory
pøi výrobì energie) nevede obvykle k do-
sa�ení nejlep�ího øe�ení, nebo� konzervu-
je stávající úroveò spotøeby. Hledání úspor
by mìlo v�dy nebo témìø v�dy vycházet ze
strany spotøeby, ke které by mìla být vzta-
�ena velikost dodávky a tím i technické øe-
�ení zdroje.

l V EPC jde pøedev�ím o smlouvu, kterou
uzavírá zákazník s firmou energetických
slu�eb, kde investice v oblasti spotøeby

a výroby energie je obvykle splácena mini-
málnì ze 40 % z úspor energie. Tam, kde
není dodávající firma odpovìdna za úspo-
ry energie, by� by napø. dlouhodobì provo-
zovala zaøízení, není mo�no hovoøit
o EPC.

l riziko neúspìchu projektu se pøená�í zèás-
ti nebo zcela na firmu energetických slu-
�eb (FES) - zpùsob rozdìlení rizika a vý-
nosù mezi zákazníkem a FES je zakotven
ve smlouvì - FES je jediným smluvním
partnerem zákazníka.

l definitivní návrh projektu vzniká postup-
ným sbli�ováním návrhù FES a potøeb,
pøání a mo�ností zákazníka.

2. Jak obvykle vzniká projekt EPC

Firma energetických slu�eb (dále FES),
která pøipravuje projekt, postupuje (s urèitým
zjednodu�ením) v následujících krocích:
l identifikace oblastí neefektivního u�ití

energie (analýza úètù za energii v posled-
ních letech, výkresù budov, provozu),

l návrh opatøení na úsporu energie (inves-
tièní, organizaèní),

l instalace a zprovoznìní zaøízení,
l výcvik obsluhy,
l provoz, kontrola, údr�ba a opravy zaøízení,
l mìøení spotøeby energie a stanovení

úspor.

3. Jak se vyvíjel a mìní trh EPC

Vytipování pøíle�itostí bylo a� donedávna
doménou nìkolika firem, které potenciální zá-
kazníky vyhledávaly a øe�ení formou EPC jim
nabízely. Mnoho z realizovaných projektù je
úspì�ných, spokojení zákazníci ji� mnohde
u�ívají plných úspor nákladù.

Tato individuální øe�ení v�ak nará�ejí ve
veøejném sektoru na dikci zákona o veøejných
zakázkách a stejnì jako v soukromém sekto-
ru na fakt, �e nabízená èi realizovaná øe�ení
nemusejí být nejlep�í pokud není mo�no po-
rovnat více nabídek.

Situace na trhu se v�ak zaèíná mìnit.
Poèet firem, které jsou schopny a ochotny
touto metodou projekty úspor nákladù na

energie realizovat, roste a s tím roste i kon-
kurenèní tlak, který nutí firmy k hledání vlast-
ních postupù a sni�ování nákladù a mar�í.
Zároveò pøibývá nových zájemcù, kteøí si
uvìdomují význam úspor nákladù na energie
nejen proto, �e jsou podporovány prostøed-
nictvím Státního programu na podporu úspor
energie (MPO - ÈEA). 

4. Jak pøipravit výbìrové 
øízení na EPC

Pro výbìr firmy èi výbìrové øízení je nutno
urèit stì�ejní body vùèi nim� se hodnocení
nabídek vztahuje. Jde o zále�itosti technické,
ekonomické a jiné, vyplývající z �íøe a délky
kontraktu. 

Nejsou-li pøedem definovány, výbìrové øí-
zení konèí zmateènì - buïto se zru�í pro na-
prostou nesrovnatelnost nabídek nebo se nì-
jakým zpùsobem dodateènì modifikuje zadá-
ní, v nejhor�ím pøípadì se vybere nevhodná
firma. (Poslední pøípad mù�e být i zámìrem,
v dal�ím to v�ak nebudeme pøedpokládat.)

Za základní problémy lze pova�ovat:
l stanovení základní úrovnì spotøeby ener-

gie, resp. základní úrovnì nákladù na
energie vèetnì cen a oèekávaného ceno-
vého vývoje

l stanovení kritérií pro hodnocení, zvlá�tì
kritéria nabídkové ceny

l stanovení minimálního obsahu smlouvy.
Nìkteré dal�í problémy mohou nastat pøi

konkrétních zakázkách, v pøí�tím èlánku se
budeme jednotlivým bodùm vìnovat.

5. Vhodná velikost zakázky

Náklady spojené s pøípravou jak ze strany
objednatele tak dodavatele jsou znaèné. Pøi
malých projektech mohou pøesáhnout úspor-
ná opatøení, a proto je vhodné sdru�ovat více
objektù (napø. �kol apod.) do jedné zakázky.
FES pak mù�e lépe vyu�ít svých zdrojù a lze
optimalizovat provoz i tam, kde by jednotlivì
bylo velmi obtí�né nebo nemo�né potøebnou
úroveò úspor prokázat.

Pøedpokládaný harmonogram otevírání trhu 
(dle vládního návrhu zákona)

EPC v praxi

pokraèování na str. 3

pokraèování ze str. 1
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Jaký je souèasný stav a vývoj v oblasti úspor
energie v Èeské republice a ve svìtì? Jaká ak-
tuální témata v souèasné dobì øe�í odborníci
v této oblasti? Které konkrétní projekty a která
øe�ení pøispìly k poznání nových energeticky
úsporných metod a postupù vedoucích k trvale
udr�itelnému rozvoji? Co oèekáváme od pøipo-
jení k EU a co je je�tì tøeba udìlat?

Odpovìdi na tyto a dal�í otázky najdete
na 7. mezinárodní konferenci a výstavì
EEBW: �Úspory energie 2000�, která se koná 17. -
19. øíjna leto�ního roku v novì rekonstruovaných
prostorách pra�ského Kongresového centra!

Chcete prezentovat své my�lenky a objevy?
Chcete je prodiskutovat s odborníky z ÈR i ze
svìta? Chcete navázat nové kontakty a spolu-
práci? Chcete se zúèastnit soutì�e o nejlep�í
diplomové práce z oblasti úspor energie a pøí-
buzných oborù? Napi�te nám a zúèastnìte se
EEBW: �Úspory energie 2000�!

Èekají na vás diskusní témata , která pokrý-
vají �irokou oblast úspor energie a s ní souvise-
jící otázky:

l Energetická politika a legislativa jako
základy realizace úspor energie
Souèasná energetická politika ÈR a její pøíspì-

vek k úsporám energie. Smìry svìtové energetic-
ké politiky. Energetická politika pro tøetí tisíciletí?
l Energetické a ekologické my�lení na konci

milénia
�ivotní úroveò versus ekologické a energe-

ticky úsporné my�lení. Sociální a ekonomické
dùsledky energeticky úsporného chování.
Filosofické, technologické a jiné podnìty vedou-
cí ke zmìnì ve smý�lení lidí. 
l Stojíme pøede dveømi EU - jsme pøipraveni?

Umíme vyu�ívat prostøedky zahranièní po-
moci? Energetická politika ÈR jako zrcadlo dì-
ní EU?

Jsme pøipraveni ke vstupu do EU v oblasti
energetické legislativy, programù, projektù, ad-
ministrativy apod.?

Jaké jsou výsledky a jak bylo vyu�ito zku�e-
ností s realizací projektù EU, pøeshranièních
spoluprací apod.?

Umíme vyu�ívat programy, které se nabízejí
a pøipravovat projekty akceptovatelné procedu-
rami EU? Spoleèné projekty a programy se sou-

sedními státy, dosavadní zku�enosti. Na koho
se obracet pøi pøípravì projektù?
l Kam kráèí liberalizace trhu s energií

Vyøe�ily zmìny na trhu el. energie v EU zá-
sadním zpùsobem problematiku její spotøeby?
Je liberalizace stimulem pro uplatòování ener-
geticky efektivních øe�ení? Je liberalizace trhu
cílem nebo prostøedkem? Co pøinese liberaliza-
ce trhu velkým odbìratelùm - prùmyslovým
podnikùm?
l Financování energeticky úsporných projektù

Pøinesla metoda EPC po sedmi letech fun-
gování v ÈR pro úspory energie to, co se od ní
oèekávalo? Existuje èeský model financování
projektù? Dùle�itost ekonomiky projektu
i v rámci pøedprojektové pøípravy. Zku�enosti
s financováním a implementací projektù.

Pøispívá rùst cen energií k vìt�ímu zájmu
o úspory energie? Co mohou pøinést ÈR ekolo-
gické danì?
l Strategie regionálního rozvoje a energetické

plánování území
Strategie rozvoje ÈR z hlediska energetiky

a �ivotního prostøedí. Region - mìsto - obec:
spoleèné cíle na poli hospodaøení s energiemi.
Rozhodování na rùzných úrovních. Energetický
územní plán, jeho pùsobnost, podnikatelské
plány mìst a regionù v energetice. Jak mìsta
vyu�ívají energetický plán v ka�dodenním �ivo-
tì.? Øe�ení konkrétní situace území - je potøeb-
ná energetická bilance? Postavení regionálních
a lokálních energetických agentur a jejich úloha.
l Energetické audity

Co je obsahem, výsledkem a hlavnì cílem
energetického auditu? Co konkrétnì vyøe�ily
Vámi provedené audity? Energetický audit
v prùmyslovém podniku.
l Energeticky úsporné chování

Jak docílit obecné pøita�livosti úspor ener-
gie? Jsou rozhodující jen ceny energií?
Zku�enosti s cíleným studiem, které je zamìøe-
no na úspory energie, audity atd.? Programy
energeticky úsporného chování zamìøené na
cílové skupiny.
l Doprava - hrozba tøetího tisíciletí?

Stálý rùst individuální dopravy - jak z toho
ven? Existují opravdové alternativy? 
l Výstavba nízkoenergetických domù v ÈR

Zku�enosti s výstavbou nízkoenergetických
domù u nás i v zahranièí. Jak roz�íøit návrhy na
výstavbu nízkoenergetických domù mezi archi-
tekty, projektanty a stavebníky? Nízkoenergetic-
ký dùm - móda nebo uvìdomìní?

Dal�í témata
l Naplòují alternativní zdroje energie oèekává-

ní? Jaké je tøeba pobídky k jejich vìt�ímu
roz�íøení?

l Dobrovolné dohody jako nástroj, který nic
nestojí?

l Spotøeba energie v domácnostech a v osvìt-
lování: trendy vývoje

l Jak se dnes díváme na kogeneraci - je spá-
sou?

l Problémy autorizace, auditorské èinnosti,
statistická sledování, certifikace budov.
Doprovodné akce

l Své pøíspìvky mù�ete nejen pøednést na
konferenci, ale mù�ete je i presentovat na
panelech.
Ji� tradiènì bude konference doprovázena

výstavou nízkoenergetických výrobkù a presen-
tací firem, zamìøených na oblast úspor energie
a ochrany �ivotního prostøedí.

Soutì� �NEGAWATT 2000� je pøipravena
pro nejlep�í energeticky úsporný výrobek nebo
slu�by.

Soutì� diplomových prací je zamìøena ne-
jen na diplomové práce, obsahující technické
øe�ení vedoucí k úsporám energie, ale i na eko-
nomiku energetiky, energetický management
a dal�í související témata.

Pokud Vás nìkterá témata oslovila nebo
máte námìty pro dal�í oblasti na poli úspor
energie a máte zájem pøednést svùj pøíspìvek
nebo se jen zúèastnit, kontaktujte na�i pra�skou
kanceláø SEVEn.

Tì�íme se, �e Vás uvidíme na
EEBW: �Úspory energie 2000�! -mh-

Kontakt: Marie Havlíèková 
e-mail: marie.havlickova@svn.cz
Martin Da�ek
e-mail: martin.dasek@svn.cz

6. Úloha nezávislého konzultanta
Slo�itost kritérií a z toho plynoucí smlouvy

o poskytování slu�eb formou EPC je èasto
pøeká�kou buï pro vypsání veøejné zakázky
vùbec nebo alespoò pro zdárný prùbìh výbì-
rového øízení. I kdy� principy metody jsou
(nebo budou) obecnì známy, jejich praktické
uplatnìní je ve vìt�inì pøípadù znaènì zne-
snadnìno nedostatkem specialistù a èasu
u zadavatele. Východiskem je smluvní zaji�-
tìní organizace výbìrového øízení nezávislou
firmou, která pøipraví celý proces s technic-
kou, ekonomickou i právní erudicí. Nelze se
domnívat, �e je mo�no pøipravit výbìrové øí-
zení pouze po formální stránce bez znalosti
zmínìných technických, ekonomických
a právních souvislostí. Náklady vynalo�ené
v poèáteèních fázích výbìrového øízení se
obvykle nìkolikanásobnì vrátí v kvalitì
smlouvy i v dosa�ených smluvních podmín-
kách. Naopak úspory pøi zadání a hodnocení
se pozdìji - tak jako v jiných projektech - pro-
jeví negativnì pøi realizaci. -mf-

Kontakt: Miroslav Florian, SEVEn,
e-mail: miroslav.florian@svn.cz

EEBW: �Úspory energie 2000�
7. mezinárodní konference a výstava

Èesko - nìmecký workshop, zamìøený na
spolupráci v oblasti energie a �ivotního
prostøedí, probíhal v krásných prostorách
Národního kulturního domu v Praze na
Vinohradech ve dnech 22. a 23. bøezna
2000. Hlavním cílem workshopu byla vý-
mìna zku�eností v postupech pøijímání
právních norem EU s ohledem na vstup
ÈR do EU, v ochranì �ivotního prostøedí,
pøi liberalizaci trhu v energetickém sektoru
a prezentace konkrétních pøíkladù finan-
cování projektù s vyu�itím rùzných finanè-
ních zdrojù. -mh-

EPC v praxi

Zajímavé a podrobné informace o dvouletém èesko
- nìmeckém projektu �Energie a �ivotní prostøedí ÈR�
získáte na webové stránce:

http://www.uba-eecr.de
Cílem spoleèného projektu je podpora èesko-nì-

mecké spolupráce v etapì pøizpùsobování legislativy
ÈR legislativì EU v souvislosti s oèekávaným vstupem
ÈR do EU. Na webové stránce projektu získáte v èe�ti-
nì, nemèinì a angliètinì aktuální informace o tématech
jednání poøádaných workshopù, urèených pro podnika-
tele, veøejný sektor, obce a dal�í subjekty v Èeské re-
publice a v Nìmecku i dal�í zajímavosti.

pokraèování ze str. 2

17. - 19. 10. 2000
v Kongresovém centru v Praze
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Iniciativa pro úsporné osvìtlení IFC/GEF (Efficiency Lighting Initiative)

Iniciativa pro úsporné osvìtlení (ELI) je tøíle-
tý program, zpracovaný Mezinárodní finanèní
korporací (IFC) a financovaný Svìtovým fon-
dem �ivotního prostøedí (GEF), na její� realizaci
byla urèena èástka 15 milionù amerických dola-
rù. Cílem této iniciativy je urychlit pronikání
energeticky úsporných osvìtlovacích technolo-
gií na novì vznikající trhy. ELI sní�í tr�ní barié-
ry vùèi úspornému osvìtlení v Èeské republice,
Argentinì, Maïarsku, Loty�sku, Peru, na
Filipínách a v Ji�ní Africe prostøednictvím øady
mezinárodních inici-ativ, místních a globálních
partnerských spoleèenství a opatøení pøizpùso-
bených specifickým podmínkám jednotlivých
zemí. ELI zároveò pøedpokládá získání dal�ích
zdrojù na spolufinancování projektu prostøed-
nictvím investic soukromé sféry. 

Rozpoèet ELI pro Èeskou republiku èiní 1,25
milionù amerických dolarù. Vlastní implementa-
ce projektu ve tøech evropských zemích zahr-
nujících i Èeskou republiku zaène na jaøe roku
2000. Vedoucím projektu ELI bude pro Èeskou
republiku Støedisko pro efektivní vyu�ívání ener-
gie - SEVEn. Administrací projektu povìøila IFC
dánskou firmu Danish Power Consult A/S

Zemì v ekonomické transfomaci èasto èelí
stejným tr�ním bariérám, které brání �ir�ímu
pronikání úsporného osvìtlení do sektorù byd-
lení, obchodu a energetiky. K pøeká�kám, které
jsou typické pro nezralé trhy energeticky úspor-
ných technologií, patøí:
l Vysoké poøizovací ceny energeticky úspor-

ných produktù, které omezují spotøebitelskou
poptávku, sni�ují objem prodeje a redukují
výrobní a distribuèní úspory z velkosériové
výroby. V mnoha cílových zemích projektu
kde je objem prodeje energeticky úsporných
kompaktních záøivek (CFL) velmi nízký, do-
sahuje jejich prodejní cena èasto a� 10-20
násobku ceny tradièní �árovky.

l Nedostatek informací pro spotøebitele o ener-
getických, ekonomických a environmentál-
ních pøínosech technologií úsporného osvìt-
lení a nedostatek dùvìryhodných zdrojù pro
potenciální zákazníky k získání takových in-
formací;

l Nedostateèná finanèní podpora, napø. spo-
tøebních úvìrù nebo zvýhodnìného (nízko-
nákladového) financování, usnadòujících ná-
kup tìchto technologií

l Omezená dostupnost energeticky úsporných
výrobkù prostøednictvím tradièních kanálù
maloobchodu a slu�eb;

l Nedostatek jakostních norem nebo záruk vý-
konnosti výrobkù, které by sní�ily spotøebitel-
ské riziko pøi nákupu nových osvìtlovacích
technologií;

l Rozdìlené pobídky v nìkterých sektorech
bydlení a obchodu, které brání investorùm do
energeticky úsporných technologií v dosa�e-
ní zisku;

l Nízké ceny energií, které jsou èasto dùsled-
kem dotovaných nebo deformovaných tarif-
ních struktur.
K odstranìní tìchto tr�ních bariér, ELI pøi-

pravila sérii pìti programových koncepcí, které
budou uplatnìny v rùzných kombinacích ve
v�ech cílových zemích. Tyto programové prvky
vycházejí jak ze studií proveditelnosti v ka�dé
zemi, tak z pøedchozích programù pro energe-
ticky úsporné osvìtlení v Polsku, Mexiku, na
Jamajce, v Thajsku a jiných státech. Jako celek,
tyto programové prvky mají generovat úèinnost
tr�ní transformace a urychlit roz�íøení trhù pro
úsporné osvìtlovací technologie. 

1. Vzdìlávání veøejnosti, marketing a normy
- ELI bude sponzorovat a vést kampanì vzdì-
lávání veøejnosti, napomáhat rozvoji technic-
kých norem a �títkování a poskytovat zá�titu
marketingu s cílem umo�nit výrobcùm osvìtlení
a dal�ím partnerùm zahájit obsáhlou propagaè-
ní a reklamní kampaò pro jejich výrobky. ELI ta-
ké zøídí poradní výbory, které sblí�í nevládní or-
ganizace, vládní agentury, prùmyslové a tech-
nické odborníky za úèelem uspoøádání a pod-
pory pøíle�itostí specifických pro jednotlivé ze-
mì. 

2. Obslu�né programy pro distribuci elektøiny
- ELI bude spolupracovat s distributory elektøiny
a podporovat investice do úsporného osvìtlení
jako souèást strategie øízení poptávky (demand-
side management) pro sektor energetiky. Tyto
snahy budou pøizpùsobeny bì�ným tarifním
strukturám, regulaèním systémùm, obchodním
podmínkám a elektrifikaèním programùm v indi-
viduálních zemích. 

3. Podpora obchodních transakcí a financo-
vání - ELI odstraní bariéry financování rozvoje
úsporného osvìtlení zpùsobené vnímaným
úvìrovým rizikem a malým rozmìrem transakcí
pomocí sluèování malých projektù za úèelem
zvý�ení poptávky po kapitálu. ELI rovnì� vyu�i-
je programové fondy prostøednictvím inovaè-
ních úvìrových struktur a bude demonstrovat
komerèní modely spotøebitelských financí jako
pøíklad pro místní finanèní instituce. ELI zmobi-
lizuje financování úsporného osvìtlení v sekto-
ru bydlení pomocí úpravy poplatkù za energii,
organizací nabízejících splátkový prodej nebo
spotøebitelské úvìry a dal�ích opatøení.
Problematika financování komerèního sektoru
bude øe�ena prostøednictvím firem energetic-
kých slu�eb (ESCO) a dal�ích finanèních me-
tod.

4. Agregace trhu - ELI slouèí kupní sílu byto-
vých organizací, spotøebitelských sdru�ení
a velkých zamìstnavatelù za úèelem sní�it ce-
nu výrobkù úsporného osvìtlení a posílí doru-
èovací mechanismy. ELI také zainteresuje a za-
pojí výrobce a dodavatele osvìtlení do progra-
mu nahrazování neefektivních druhù osvìtlení
úspornými produkty.

5. Finanèní stimuly - v pøípadì potøeby ELI
vyu�ije cílených dotací jako prvku krátkodobých
propagací pro podporu vzdìlávání veøejnosti
a pøekonání bariér poèáteèních nákladù ve vy-
braných transakcích a èinnostech v rámci agre-
gace trhu. V souèasné dobì se neuva�uje
o pou�ití dotací v Loty�sku. 

V�echny programy pro jednotlivé zemì potr-
vají dva roky. Bìhem prvních tøí mìsícù se pro-
gram zamìøí na mapování trhu, které bude za-
konèeno výbìrem vhodných krokù a formulací
detailního programu jejich zavádìní. V rámci
programu byla dále zalo�ena internetová strán-
ka, www.efficientlighting.net, slou�ící jako
ústøední depozitáø informací a strukturované
centrum pro vzájemné pøedávání informací me-
zi zainteresovanými stranami a partnery ELI
v rámci sedmi úèastnických zemí i dal�ími orga-
nizacemi ve státech nezapojených do ELI. Na
základì zku�eností z pøedchozích programù
pro úsporné osvìtlení IFC bude nadále spolu-
pracovat s celou øadou subjektù, vèetnì mezi-
národních a místních nevládních organizací, vý-
robcù osvìtlení a distributorù, národních i míst-
ních vládních agentur, distributorù elektøiny
a místních firem.

V pøípadì zájmu o podrobnìj�í informace
o ELI kontaktujte:

Mr. Martin Da�ek
lokální kontakt pro Èeskou republiku
SEVEn, Støedisko pro efektivní vyu�ívání
energie, o.p.s.
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Tel: +420-2-24252115
Fax: +420-2-24247597
martin.dasek@svn.cz

Mr. Jens Demuth
regionální vedoucí projektu ELI pro Èeskou
repub-liku, Maïarsko a Loty�sko
Danish Power Consult A/S
Rosenoernsallé 9
DK - 1970 Frederiksberg 
Denmark
Tel: +45 7027 2870
Fax: +45 2486 3974
jde@danishpower.dk

Mezinárodní finanèní kooperace (IFC) je
soukromá poboèka Skupiny Svìtové banky a je
nejvìt�ím mnohostranným zdrojem pùjèek
a ekvitního financování pro projekty privátního
sektoru v rozvojových zemích. Svìtový fond �i-
votního prostøedí (GEF) je multilaterální subjekt,
který poskytuje granty a finanèní pùjèky pøijíma-
jícím zemím pro projekty na ochranu �ivotního
prostøedí. -md-

Fenomén globální klimatické zmìny znepo-
kojuje od 80. let veøejnost i odborníky. I pøes ne-
shody o jejím rozsahu a dùsledcích existují ne-
zvratné vìdecké dùkazy o negativním vlivu lid-
ských aktivit na klimatický systém. Jako pokus
o øe�ení tohoto problému byla roce 1992 pøijata
Rámcová úmluva OSN o zmìnì klimatu, ke kte-
ré se pøipojila i ÈR. Tím jsme se pøihlásili ke spo-
leèné zodpovìdnosti a zavázali se k plnìní kon-
krétních krokù týkajících se zejména sni�ování
antropogenních emisí skleníkových plynù. 

V kontextu Rámcové úmluvy byla v ÈR v ro-
ce 1994 zahájena práce na expertní studii pod
zá�titou amerického programu U.S. Country
Studies Program. Tento projekt, na kterém se
v rámci ÈR významnì podíleli experti ze
SEVEn, se v rámci ÈR zabýval inventarizací

skleníkových plynù (SP), navr�ením konkrétních
krokù a strategie sni�ování emisí SP vèetnì
vhodných adaptaèních opatøení. Na základì na-
shromá�dìných informací a znalostí byl v závì-
ru studie navr�en a formulován Národní akèní
plán pro klimatickou zmìnu. Ukázalo se, �e se
ÈR nachází v relativnì pøíznivé situaci a zøejmì
bude schopna splnit závazek vyplývající
z Kjótského protokolu. Ten nás zavazuje do prv-
ního kontrolního období (2008-2010) k 8% sní-
�ení emisí SP v porovnání s úrovní roku 1990.
Pøíèinou dobré výchozí situace je znaèné sní�e-
ní emisí SP v období 1990-1994 spojené s po-
klesem ekonomické aktivity ÈR, zmìnami týkají-
cími se ekonomické transformace, øadou inves-
tic do moderních technologií s vy��í energetic-
kou úèinností a masivní plynofikací. 

Èásteènì vlivem vý�e uvedených skuteènos-
tí a v neposlední øadì i v dùsledku naléhavosti
øe�ení problematiky ekonomické transformace
nepatøila zpoèátku oblast klimatické zmìny k pri-
oritám Èeské vlády. Teprve v dùsledku u��í spo-
lupráce s èlenskými zemìmi EU, a snahy ÈR
o vstup do EU, která ochranì globálnímu klima-
tu pøikládá zcela zásadní význam pøistoupila vlá-
da v roce 1999 k formulaci �Strategie ochrany kli-
matického systému Zemì v ÈR� (SOKZ). V té
dobì se jako u�iteèná ukázala existence studie
�Country Study� a Akèního plánu, které byly pro
vládní strategii pou�ity jako odborný zdroj.
Vládní strategii se tak podaøilo pøipravit a schvá-
lit bìhem velmi krátké doby jednoho roku.

Vládní Strategie ochrany klimatického systému Zemì v ÈR

pokraèování na str. 5
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Oceòování energetických auditù
Energetický audit ve své materiální podo-

bì je produktem du�evní práce jeho autorù.
Stanovení ceny za provedení auditu je vìt�i-
nou zalo�eno na ocenìní mno�ství práce pøi
jednotlivých fázích øe�ení. V souèasné dobì
auditor vìt�inou postupuje podle zákona o ce-
nách a cenu za vypracování auditu formuluje
jako cenu smluvní. Základem je tedy smlouva
o dílo mezi zadavatelem a zpracovatelem. 

Lze odvodit cenu energetického auditu ji-
nak? O to se pokusili tvùrci roz�íøeného cení-
ku projektových prací UNIKA. Zde se cena od-
víjí od �nákladù na komplexní opatøení�. Autoøi
tedy pou�ili stejné schéma jako pøi urèování
ceny projektové dokumentace. Srozumitelnì
øeèeno - �èím dra��í úsporná opatøení auditor
navrhne, tím vìt�í bude jeho honoráø�. A navíc
- pøi sjednávání ceny lze jen stì�í odhadnout
vý�i budoucích investièních nákladù. 

Úkolem energetického auditu je na zákla-
dì analýzy souèasného stavu energetického
hospodáøství navrhnout energeticky úsporná
opatøení, která pøiná�ejí ekonomický efekt.
Svým charakterem se tedy blí�í více k práci
poradenské - studiím proveditelnosti a inves-
tiènímu poradenství, ne� k èinnostem projek-
tovým. Snaha urèit cenu auditu stejným me-
chanismem jako cenu projektové dokumenta-
ce je kontraproduktivní a pro zákazníka v ko-
neèném efektu �kodlivá.

Jak tedy postupovat v praxi? U auditù ty-
pových objektù, napøíklad obytných budov
a �kol lze vycházet z ji� ustálené hladiny cen
v místì a èase obvyklých. Pro slo�itìj�í pøí-
pady - areály budov, prùmyslové podniky, ne-
bo technologická zaøízení je mo�no volit dvì
cesty: buï stanovit cenu dohodou na základì
èasového propoètu, nebo pou�ít dvoukolové
stanovení ceny. V prvním kole se ohodnotí
analytická èást podle pøedem známého para-
metru - napøíklad mno�ství spotøebovaného
tepla. Po ukonèení analytické èásti ji� lze od-

hadnout ekonomicky dosa�itelný úsporný po-
tenciál - napøíklad opìt mno�ství tepla.
Uvedený mechanismus nemá cenu pou�ívat
pro audit mateøské �kolky, ale pro nemocnici
ji� mù�e znamenat zvý�ení jistoty pro budou-
cího investora.

Energetické audity a metoda EPC
Pro výbìr dodavatelské firmy pro metodu

financování �z dosa�ených úspor� - Energy
Performance Contracting (EPC) nechává ob-
vykle zadavatel zpracovat energetický audit
pøed zahájením výbìrového øízení. Pozná
tak, zda objekt vùbec má úsporný potenciál
a získá pøedstavu o investièních nákladech
na jeho vyu�ití. Firma energetických slu�eb,
po získání zakázky audit opakuje. Jen tak zís-
ká potøebnou jistotu, aby mohla ruèit za vý�i
dosa�ených úspor. Jde tedy o plýtvání èasem
a penìzi. Jak mu ale zabránit? Uvá�livým vý-
bìrem z nabídky auditorských firem.
Zadavatel potøebuje nejdøíve struèný materiál
- odborný odhad, pro rozhodnutí, zda jsou
úspory energie v objektu øe�itelné metodou
EPC. Pro vyhlá�ení výbìrového øízení je ji�
tøeba zpracovat dùkladnou analýzu souèas-
ného stavu, podle výpisù z fakturace za nì-
kolik let nazpìt. Údaje o spotøebì jsou pro za-
davatele i budoucího dodavatele podkladem
pro vyjednávání. Spoleènì stanoví �base-li-
ne�, základní úroveò, z ní� se bude vycházet
pøi vyhodnocování budoucích ekonomických
efektù. Energetický audit pro financování
úsporných opatøení metodou EPC je specific-
kým produktem s posílenou analytickou èástí.
Uspoøený honoráø auditorské firmy je vhodné
vìnovat na zaji�tìní dobrého prùbìhu výbì-
rového øízení na firmu energetických slu�eb. 

-Ti-

Kontakt:
SEVEn, Ladislav Tintìra
e-mail: ladislav.tintera@svn.cz 

Dokument SOKZ formuluje jak obecné kroky
a prvky strategie ochrany klimatu, tak i specifická
opatøení pro jednotlivá odvìtví. Základním prv-
kem strategie je úsilí o prvoøadé zlep�ení stávají-
cí situace v oblasti hospodaøení s energií, kde je
ekonomický potenciál na sni�ování emisí SP nì-
kolikanásobnì vy��í v porovnání s investicemi do
vyu�ívání obnovitelných zdrojù. Strategie po�a-
duje podporu programù úspor motivovanou pøe-
dev�ím tr�ní stimulací. K tomu je bezpodmíneè-
nì nutná náprava cen energie, které by nemìly
být ovlivòovány dotacemi a naopak by mìly za-
hrnovat i externí náklady (náklady na odstraòo-
vání �kod na �ivotním prostøedí). SZOK dále
podporuje roz�íøení vyu�ívání obnovitelných
zdrojù energie a vývoj a realizaci zaøízení k výro-
bì energie z ekonomicky pøijatelných obnovitel-
ných zdrojù. Klíèovým odvìtvím je v pøípadì emi-
sí SP sektor výroby a spotøeby energie (zahrnují-
cí sektor prùmyslu, dopravy, komerèní sféry
a sféry bydlení a obèanské vybavenosti), který se
v ÈR podílí na celkových emisích SP 85 %.

V tomto sektoru se jako jednoznaènì neje-
fektivnìj�í zdroj úspor jeví sni�ování míry poptáv-
ky po energii, které lze dosáhnout pøedev�ím:
l nápravou deformovaného cenového systé-

mu energetických komodit a slu�eb
l informaèní a technickou osvìtou

l provádìním energetických auditù
l zmìnami v úvìrové politice (snaz�í úvìrová

dostupnost pro malé a støední podnikatele,
týkající se zavádìní energeticky úèinnìj�ích
výrobních technologií)

l zavedením povinného �títkování spotøebièù·  
Sní�ení objemu emisí lze samozøejmì do-

sáhnout i pøímo v oblasti výroby elektøiny napø.
kombinovanou výrobou elektøiny a tepla, dal�ím
rozvojem plynofikace mìst a obcí, zavedením
uhlíkové danì, dobrovolnými dohodami s vý-
robci energie o zvy�ování energetické úèinnosti
zdrojù atd.

Strategie dále formuluje opatøení pro sektory
dopravy, odpadového hospodáøství, sektor ze-
mìdìlství a lesního hospodáøství, v oblasti vì-
dy, výzkumu, vzdìlávání a osvìty.

Pøes celosvìtovì pøetrvávající problém
pøesné projekce budoucích emisí SP existuje
v�eobecná shoda o nutnosti nastartovat opatøe-
ní sni�ování emisí SP a to v co nejkrat�í dobì.
Z tohoto dùvodu se jeví pøijetí Strategie ochrany
klimatického systému Zemì jako jednoznaènì
pozitivní a odpovìdný krok, kterým se Èeská
republika opìt posunula o kousek blí� standar-
dùm Evropské Unie. -jm-

Kontakt: Ing Jaroslav Marou�ek, CSc. SEVEn
e-mail: jaroslav.marousek@svn.cz

Veletrh úspor energií
Wels 2000
Rakouské mìsto Wels poøádá ka�dý rok v bøeznu vý-
stavu �Energiesparmesse�. Mìstský výstavní areál
hostil letos více jak 1 650 firem. Výstava se dìlí na dvì
základní oblasti - stavební a �technologickou�.
Nosnými tématy jsou ekologické novostavby, rekon-
strukce star�ích domù, zateplovací systémy, alternativ-
ní druhy vytápìní, vyu�ití sluneèní a ostatních netra-
dièních zdrojù energie, ale i zahradní architektura a øa-
da dal�ích. Akce je zamìøena na koneèného zákazní-
ka. Projevuje se to ve struktuøe nabízeného zbo�í, na
stáncích mnoha poradenských støedisek, doprovodné
konferenci, ale hlavnì - pøi praktických ukázkách tech-
nologií a pracovních postupù. Náv�tìvník vidí v chodu
desítky kotlù spalujících biomasu, experimentální zaøí-
zení na výrobu vodíku sluneèní energií, palivové èlán-
ky a sluneèní kolektory. Mù�e si vyzkou�et jízdu na
jízdních kolech s elektromotory. Nejvìt�ím magnetem
je ale stavba nízkoenergetického cihlového domu.
Rodinný dùm má pøi pùdorysu 10 x 8 metrù celkem
133 m2 obytné plochy. Normálnì se staví dva mìsíce.
Na výstavì v�ak trvá stavba pouhé tøi dny. A nejvìt�ím
pøekvapením je - místo stavby. Staví se pøímo ve vý-
stavní hale, mezi ostatními stánky. -foto SEVEn-

Stavba startuje v pátek ráno. V poledne je hotová hru-
bá stavba prvního podla�í ze zdiva Porotherm.
Odpoledne je hotov strop z masivních lepených døevì-
ných pøekladù. Zaèíná stavba vrchního podla�í z døe-
vìných panelù. Souèasnì se dìlají vnitøní omítky. Na
obvodové zdivo se lepí vláknitá izolace 15 cm silná.
Pátek konèí osazením døevìného krovu z obloukových
lepených vazníkù.

Na stavbì se podílelo 26 firem - od zedníkù a� po
zahradnickou firmua souèasnì se zde pohybuje
10 a� 15 øemeslníkù. Skládka materiálu je mimo
budovu. Svislou dopravu øe�í malý vì�ový jeøáb
s dlouhým výlo�níkem.

Na konci tøetího dne stavby je dùm postaven, vyba-
ven vnitøními instalacemi vody, elektrické energie
i topení. Nábytek je na svém místì, okolo domu je
trávník se vzrostlými keøi. V nedìli odpoledne slav-
nostnì pøedává zástupce dodavatelské firmy klíèe.
Celou stavbu mohli náv�tìvníci sledovat pøi soubì�-
nì probíhající show rakouského rádia ORF na ved-
lej�ím pódiu. Pro u�ivatele internetu byl zaji�tìn pøí-
mý pøenos po síti. Pøí�tí roèník výstavy je ohlá�en
na 31. 3. a� 2. 4. 2001 -Ti-

Informace:
Welser Messe - výstavní správa
http://www.welser-messe.com
http://www.energiesparmesse.expoline.at
SEVEn, Støedisko pro efektivní vyu�ívání energie,
o.p.s., Ladislav Tintìra 

ENERGETICKY
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Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní vyu�ívání energie, nákladem 2500 výtiskù v èeské a 2500 výtiskù v anglické verzi.  SEVEn je 
nevládní a nezisková organizace, jejím� hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlep�ení �ivotního prostøedí zvý�ením úèinnosti vyu�ívání energie.
Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. SEVEn sídlí na adrese
Slezská 7, 120 56 Praha 2. Tel.: (02) 2425 2115, 2424 7552, Fax: (02) 2424 7597, e-mail: SEVEn@svn.cz  Internet: http//www.svn.cz.
Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene.
Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou po�tou, s. p., od�tìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne 13. 3. 1996

KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

květen − červen 2000
V

VI

INTERGAS 2000 
9. mezinárodní plynárenský veletrh
Výstavi�tì, Praha, Èeská republika, 2. - 4. 5. 2000
Kontakt: Arrow Trade, s.r.o., Praha
Tel.: 02/66 71 00 69, Fax: 02/80 19 61,
E-mail: expo@arrowtrade.cz,
http://www.arrowtrade.cz 

ENVIRO
Mezinárodní výstava techniky a technologií ochra-
ny a tvorby �ivotního prostøedí
Nitra, Slovensko 2. - 5. 5. 2000
Kontakt: Agrokomplex - Výstavníctvo, 
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Tel.: 00421/87/57 21 21-5, 00421/87/53 11 38
Fax: 00421/87/53 53 30, 
E-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk,
http://www.agrokomplex.sk 

FOR ARCH SLOVAKIA
Mezinárodní stavební veletrh
Banská Bystrica - Výstavi�tì, Slovensko, 
2. - 5. 5. 2000
Kontakt: ABF, a.s., Veletr�ní správa, 
Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1
Tel.: 02/22 89 11 11, Fax: 02/22 89 11 98-9, 
E-mail: veletrhy@abf.cz 

AQUA-THERM 2000 NITRA
2. mezinárodní odborný veletrh vytápìní, vìtrání,
klimatizaèní, sanitární a ekologické techniky 
Výstavi�tì Nitra, Slovensko, 3. - 6.5. 2000, 
Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Praha 
Tel: 02/24 23 42 74, Fax: 02/24 21 83 12, 
E-mail: info@ppadvert.cz
http://www.ppadvert.cz 

CZECHOTHERM
Vytápìní, klimatizace a vìtrání, chlazení, mìøení,
regulace, zdravotnì technická zaøízení, èerpadla,
potrubí a rozvody, izolaèní materiály, montá�e
a servisní slu�by, ekologie a úspory energií, 
ochrana a bezpeènost
Výstavi�tì Èeské Budìjovice, Èeská republika, 
3.-6.5. 2000 
Kontakt: Husova 523, 370 21 Èeské Budìjovice
Tel.: 038/771 49 11 , Fax.: 038/771 42 63, 
E-mail: info@vystavistecb.cz 

FOR ARCH JI�NÍ ÈECHY
Stavební výstava
È. Budìjovice - Výstavi�tì, Èeská republika, 
3. - 6. 5. 2000
Kontakt: Výstavi�tì Èeské Budìjovice, 
Husova 523, 370 21 Èeské Budìjovice

Tel.: 038/771 49 11, Fax: 038/771 42 63, 
E-mail: info@vystavistecb.cz ; 
ABF, a.s. Veletr�ní správa, Václavské nám. 31,
111 21 Praha 1, Tel.: 02/22 89 11 11, 
Fax: 02/22 89 11 98-9,
E-mail: veletrhy@abf.cz 

ELEKTRA
Veletrh prùmyslové elektrotechniky
Hradec Králové - Zimní stadion, Èeská republika,
16. - 18.5. 2000
Kontakt: Omnis Olomouc, a.s., 
Kosmonautù 8, 772 11, Olomouc
Tel.: 068/551 61 50, Fax.: 068/522 00 62, 
E-mail: nasadil@omnis.cz ,
http://www.omnis.cz/elektra 

STAVOTECH HRADEC KRÁLOVÉ
Stavební a technický veletrh
Hradec Králové - Zimní stadion, Èeská republika,
16. - 18. 5. 2000 
Kontakt: Omnis Olomouc, a.s., 
Kosmonautù 8, 772 11, Olomouc
Tel.: 068/551 61 50, Fax.:068/522 00 62, 
E-mail: hubalkova@omnis.cz 

CAT BAU
Odborný veletrh poèítaèové podpory stavebních procesù
Stuttgart, Nìmecko,  23. - 26. 5. 2000 
Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová komora
Kontakt: Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Tel: 02/21 49 03 19, Fax: 02/24 21 90 90, 
E-mail: messe2@dtihk.cz , 
http://www.messe-stuttgart.de/catbau/index.htm 

ENERGIE A �IVOTNÍ PROSTØEDÍ
2. Èesko-nìmecký workshop pro rozhodovatele 
na komunální a podnikové úrovni zamìøený 
na pøeshranièní spolupráci
Liberec, Èeská republika, 30. 5. 2000 
Kontakt: Ing. Wernwr Solfrian, 
GERTEC GmbH, Nìmecko
Tel: +49 201 245 640, E-mail: gertec@T-online.de 

DACH + WAND
Mezinárodní veletrh a kongres - støechy, stìny,
tìsnící technika
Norimberk, Nìmecko, 31. 5. - 3. 6. 2000 
Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová komora
Kontakt: Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Tel: 02/21 49 03 05, Fax: 02/ 21 49 03 52, 
E-mail: messe1@dtihk.cz 

FEHAB - ANAMACO
Mezinárodní výstava stavebního prùmyslu
Säo Paolo, 11. - 15. 6 2000 
K+M Expo, s.r.o.
Kontakt: ul. 28. øíjna 13, 112 79 Praha 1
Tel: 02/24 23 01 04, 24 19 53 13, 
Fax: 02/232 75 20, 24 19 52 96, 
E-mail: messefranfurt@mboxvol.cz 

BUMASZ
Mezinárodní veletrh strojù, náøadí a zaøízení 
pro stavebnictví
Poznaò, Polsko 12. - 16. 6. 2000 
Miedzynarodowe Targi Poznanskie
Kontakt: Glogovska 14, PL-60-734 Poznaò
Tel: 0048/61/869 25 92, Fax: 0048/61/866 58 27

HABITAT PLUS
Prodejní výstava stavebních a keramických materi-
álù a vybavení pro rekostrukci domù a bytù
Praha - Výstavi�tì Letòany, Èeská republika, 
5. - 17. 6. 2000
Kontakt: ABF, a.s. Veletr�ní správa, 
Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1, 
Tel.: 02/22 89 11 11, Fax: 02/22 89 11 98-9, 
E-mail: veletrhy@abf.cz 

EKOTECHNIKA
Mezinárodní výstava techniky pro tvorbu a ochranu
�ivotního prostøedí
Bratislava, Slovensko, 7.-9.6. 2000
Kontakt: Incheba Bratislava, a.s., 
Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava
Tel.: 00421/7/67 27 11 11, 
Fax.: 00421/7/67 27 20 55, 
E-mail: incheba@incheba.sk 

EKOGAS - TEPLO
Odborná výstava ekonomického a ekologického
vytápìní
Plzeò - Výstavi�tì, Èeská republika 8.-10.6.2000
Kontakt: Exposale, s.r.o., 
Radèická 2, 301 17 Plzeò
Tel.: 019/22 64 46 , Fax: 019/22 24 15, 
E-mail: plzen@exposale.cz 

FOR ARCH ÚSTÍ NAD LABEM, HABITAT
Výstava stavebnictví a bydlení
Ústí nad Labem - Zimní stadion, Èeská republika,
8. - 10. 6. 2000
Kontakt: ABF, a.s. Veletr�ní správa, 
Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1, 
Tel.: 02/22 89 11 11, Fax: 02/22 89 11 98-9, 
E-mail: veletrhy@abf.cz 


