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Přehled činností: 

! Externí energetik 
! Provozování energetických celků 
! Energetické poradenství 
! Analýza energetických spotřeb 
 



! Externí energetik 
Zajišťujeme všechny potřeby klienta v oblasti dodávek a spotřeby energií. 
Zajistíme dodávku energií, zkontrolujeme cenu dodávky, zoptimalizujeme 
podmínky dodávky energií a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele 
energií.    

   =>  snížení plateb za energie  

! Provozování energetických celků 
Zajišťujeme optimální provoz „energetiky - energetického zařízení“ 
obchodních center, administrativních budov, průmyslových areálů apod. 
Navrhneme a zavedeme ekonomický model provozu energetického 
zařízení, který zajistí majiteli nebo provozovateli objektu nejvyšší zisk.  

  => efektivní zhodnocení energie 
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!   Energetické poradenství 
Zajistíme kompletní obchodní a právní poradenství v oblasti energetické 
legislativy. 
 

Obchodní poradenství 
Zahrnuje technickou podporu při sjednávání cen elektřiny, zemního plynu 
a optimálním nastavení energetických veličin účtovaných v rámci dodávek 
energií. 

   =>  snížení plateb za energie 
 

 Právní poradenství  
Zahrnuje odbornou podporu při uzavírání smluv o dodávkách energií, při 
řešení problémů s dodavateli energií, při stanovení pravidel poskytování 
elektřiny dalším subjektům, při provozování lokální distribuční soustavy, 
při čerpání podpory spojené s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.   
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!   Analýza energetických spotřeb 
Energetická analýza vaší společnosti, výrobní haly, bytového domu, 
kulturního zřízení, ale třeba i rodinného domu, zahrnuje posouzení 
stávajícího energetického zařízení a způsobu zásobování energiemi. 
(teplo, elektřina chlad ...). Energetická analýza ukáže technická, obchodní 
nebo administrativní řešení, která umožní snížit platby vynaložené na 
energie. 

    
Eneng => komplexní řešení 
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Mattoni 

Unicredit Bank 
 

Cembrit 
 

Komerční banka 
 

 
 

VZP ČR 
 

Poděbradka 
 

J&T Real Estate 
 
 

Bohemia Sekt 

 Město Jablonec 

 

Zlínský kraj 
 

Reference - výběr: 
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Do současné doby jsme zajistili našim klientům 
dodávky energií za více než 1,6 mld. Kč  

 

Magna Libáň 
 



•  Eneng s.r.o. 
•  Ing. Jaroslav Rybák 
•  Teslova 3, 301 00 Plzeň 
•  +420 602 491 751 

•  www.eneng.cz 
•  info@eneng.cz 

 

Kontakt: 

7 | 7 



Děkujeme  
za pozornost 

Konec 


