
Připojte se k myšlence 50/50! 
 

Získáte bezplatnou technickou podporu, pokyny a nástroje metodologie 50/50 

Můžete spolupracovat s dalšími členy iniciativy 50/50. Existuje minimálně 500 
škol a 48 ostatních veřejných budov z 13 zapojených zemí Evropské unie 
(radnice, sportovní haly, občanská centra, muzea, knihovny atd.) 

Získáte návody a podporu při plnění úkolů 50/50 popsaných níže: 

 

Úkoly městských úřadů... 

Shromažďovat a sledovat energetické údaje budovy 

Podílet se na práci energetického týmu a energetické prohlídce 

Vrátit 50% dosažených finančních úspor  

Rozšířit koncept 50/50 na další budovy 

 

Úkoly správce budovy… 

Vytvořit energetický tým 

Podporovat změnu chování uživatelů budovy  

Následovat kroky 50/50 pro dosažení úspor energie a financí 

Být součástí sítě 50/50  

 

Jak se zúčastnit? 

Vyplňte online kontaktní formulář na http://euronet50-50max.eu/en/join-the-50-
50-network a my se Vám ozveme 

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.euronet50-50max.eu                  
nebo kontaktujte partnera pro Českou republiku (Energetická agentura Vysočiny) 
na eav@eav.cz 

 

 

 Veřejné budovy 
 

ZAPOJENÉ DO AKCÍ 50/50 S CÍLEM  

Šetřit energii 

             Šetřit peníze  

                       Redukovat CO2  

A mít pozitivní vliv na životní prostředí 

Výhradní odpovědnost za obsah této poublikace nesou autoři. Názory uvedené v publikaci nemusí odrážet  stanovisko EU. EACI ani 

Evropská komise  nenesou odpovědnost za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci. 

 

 

www.euronet50-50max.eu 



 

EURONET 50/50 MAX  
... cílem je mobilizace úspor energie ve veřejných budovách využitím metodiky 50/50, která aktivně 
zapojuje uživatele budovy do hospodaření s energií. Dosažené finanční úspory se rozdělí rovným 
dílem mezi uživatele budovy a zřizovatele, kterého se týkají účty za energie.  
 
... je založen na zkušenostech a výsledcích předchozího projektu - EURONET 50/50, kde 58 škol 
dosáhlo 10% úspory energie - přibližně 2000 € na školu!  
 
... pomáhá zvýšit energetickou efektivnost a dosáhnout úspor pomocí neinvestičních opatření, 
především pomocí změny chování uživatelů budovy.  Dosažené úspory jsou rovnoměrně rozděleny 
mezi uživatele a zřizovatele budovy podle schématu 50/50. 

 

Kroky 50/50 ve veřejných budovách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více peněz pro veřejné budovy umožňuje více investic 

 

Kvůli zvýšení povědomí o úsporách energie a dovednostem směřujícím k 

úsporám energie. 

Pro zvýšení energetické účinnosti (na vytápění, osvětlení atd..) a kvality 

prostředí budovy. 

Pro redukci emisí CO2  a boji proti klimatickým změnám 

Pro snížení účtů za energii a získání peněz pro nové investice do budovy. 

Být dobrým příkladem pro ostatní budovy a obyvatelstvo a zlepšit své vztahy se 

správcem budov.   

 

Zkušení uživatelé veřejných budov z provincie Barcelona jsou ideálním 

příkladem. Dosáhli zajímavých výsledků: 

Občanské centrum v Terrasse: 36% úspory elektrické energie (= 4.400 € 

bylo ušetřeno) 

Občanské a sportovní centrum v Montmeló: úspory energie dosáhly až 

57%  

Cornella de Llobregat: Prostory petanque - úspora elektrické energie 

51% (= 2.612 €). Obecní stadion dosáhl úspory 9,4% na elektrické 

energii and 3,55% na vytápění (= 2.363 € bylo celkem ušetřeno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svým zaměřením na malé akce (jako vypínání světel, pokud není třeba 
svítit) můžete dosáhnout velkých úspor! 

Proč aplikovat koncept 50/50 ve 
veřejných budovách? 

O čem je projekt  

EURONET 50/50 MAX? 

9. Rozšíření výsledků 

8. Kalkulace 
dosažených úspor 

6. Poskytnutí informací 
uživatelům budovy 

7. Definování akčního 
plánu 

1. Vytvoření 
energetického týmu 

2. Podpis dohody 

3. Monitoring spotřeby 
energie v budově 

4. Energetický 
audit 

5. Energetická 
prohlídka 


