
 

 

 

 

 

  

CHCETE ZLEPŠIT  
ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VE VAŠÍ 

OBCI 
ČI REGIONU  

VYUŽIJTE METOD KONCEPTU 50/50   

Šetřete energii 

        Šetřete peníze  

                Redukujte CO2  

a splňte své cíle v oblasti energie a klimatu 

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. 

Připojte se do sítě 50/50 
 

… a implementujte koncept 50/50 ve svých školách a ostatních veřejných budovách. 

Nyní je zapojeno již více než 500 škol a 48 ostatních veřejných budov z 13 zemí 

Evropské unie. 

Zapojte se do sítě 50/50, vyplňte online kontaktní formulář na: 

http://euronet50-50max.eu/en/join-the-50-50-network 

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.euronet50-50max.eu               

nebo kontaktujte partnera projektu pro Českou republiku (Energetická agentura 

Vysočiny) na eav@eav.cz 

 

Výhody?  
Existuje jich mnoho! 
 

Zredukujte spotřebu a náklady na energii a použijte ušetřené peníze k dalšímu 

zlepšení kvality života ve své obci či regionu 

Zvyšte zabezpečení dodávek energie 

Napomožte dosažení lokálních/regionálních energetických a klimatických cílů 

Prokažte své úsilí směrem k udržitelné budoucnosti 

Inspirujte své občany a místní subjekty aby následovali Váš příklad a stali se 

energeticky efektivnější 

Zapojte se do celosvětového boje proti změnám klimatu 

a přispějte k vytvoření energeticky chytřejší společnosti 

 

 

www.euronet50-50max.eu 



 

EURONET 50/50 MAX 
 
                ... je evropský projekt, který byl zahájen v dubnu 2013.. 

... 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. 

... přispívá k dosažení evropských cílů v oblasti klimatu a energetiky stanovených pro rok 2020.  

... může značně přispět k dosažení lokálních/regionálních klimatických a energetických cílů! 

 

 

Místní akce, které napomáhají úsporám energie, a tím chrání naše životní prostředí a klima jsou 

užitečné a nezbytné. Velký potenciál úspory energie spočívá ve veřejných budovách (v 

některých obcích dokonce 50% emisí CO2 z veřejného sektoru pochází z obecních budov a 

zařízení). Metodika 50/50 nabízí dobrý nástroj pro pokrok v této oblasti - přes 60 obcí, které se 

již účastní v tomto systému to může potvrdit!   

 

Příklady dobré praxe 50/50 - Úspory elektrické energie a 
topení 

 

Implementace metodologie 50/50 umožňuje ušetřit významné množství energie 

a peněz bez větších investic. 

Uživatelé budovy vytvoří energetický tým zodpovědný za zhodnocení a 

následné vylepšení energetické situace v budově. 

50% z finančních úspor, kterých bude dosaženo díky energeticky efektivním 

opatřením, která přijmou uživatelé budovy (např. žáci a učitelé v případě škol) 

bude použito pro zřizovatele, který platí účty za energie. 

Dalších 50% oz dosažených finančních úspor se vrátí veřejné budově (např. 

škola) prostřednictvím finanční výplaty. 

Výsledkem je: každý vyhrává! 

 

Jak začít s činností 50/50? 
Úspěch projektu 50/50 je závislý na aktivním zapojení lidí. Politika a její 

představitelé hrají důležitou roli v tomto procesu - jejich podpora a vedení mohou 

významně motivovat účastníky konceptu 50/50 a zainteresované strany s jejich 

činností. Proto, pojďte něco změnit!  

 

Podepiště dohodu se školou nebo jinou veřejnou budovou 

Podpořte a umožněte implementaci konceptu 50/50  

Pomožte vypočítat úspory energie na konci roku implementace 

Vyplaťte 50% z dosažených úspor škole/mimoškolní veřejné budově 

Propagujte své akce a výsledky 

 

Pokud jste členem Paktu starostů můžete zahrnout projekt 50/50 do svého 
Udržitelného energetického akčního plánu nebo lokální/regionální udržitelné 
energetické strategie. 

O čem je projekt 
EURONET 50/50 MAX ? 

Koncept 50/50 

Základní škola                    
v Janówě 

21%                      
6487 € 

Základní škola                   
v Montcada          

i Reixac 
21% 

3300 € 

Základní škola 
v Velenje 

13% 
3907 € 

Občanské 
centrum v 
Terrassa 

36% 
4400 € 

Obecní stadion 
Cornellá          

de Llobregat  
6.35% 
2363 € 

Základní škola 
v Heraklion 

12% 
1316 € 


