
                                            
 

Tisková zpráva 
17 milionů korun – tolik svým firmám každý rok ušetří noví 

manažeři se zaměřením na energetiku 

 

Praha 24. ledna 2019 – Jedenáct nových absolventů má kurz Manažer se 

zaměřením na energetiku/European EnergyManager (EUREM), který 

organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Ti firmám, které 

je do kurzu vyslaly, pomohou ročně snížit náklady na energii o 17 milionů 

korun. A to není všechno: Díky jejich projektům se sníží každý rok emise CO₂ 

o 4000 tun. Noví manažeři se zaměřením na energetiku, kteří absolvovali kurz 

EUREM, obdrželi 22. ledna své certifikáty. „Před deseti lety, když jsme s 

kurzem začínali, jsme byli první vlaštovkou. Dnes už je všem firmám jasné, že 

energetická efektivita je hlavním předpokladem pro to, aby podnik byl 

moderní,“ uvedl Bernard Bauer při předávání diplomů. 

Kurz European EnergyManager, jedinečná forma dalšího vzdělávání, která úzce 

propojuje teorii s praxí a ČNOPK ji nabízí od roku 2008, má v České republice již 

134 absolventů. Během kurzu posluchači pracují na řešeních úspor energie ve 

svých firmách. Podívejme se na tři konkrétní příklady z právě skončeného ročníku.  

Roman Huňáček z firmy DFH Haus CZ, která vyrábí nízkoenergetické dřevostavby, 

se zaměřil na modernizaci kompresorových stanic ve výrobním závodě a navrhl 

výměnu původních kompresorů za nové. Ty mají nižší spotřebu energie a mohou 

rekuperovat teplo, které se využije k ohřevu teplé vody pro nedalekou 

administrativní budovu. Ročně se tak sníží emise CO₂ o cca 83 tun a provozní 

náklady na stlačený vzduch a tepelnou energii klesnou o více než 300 000 korun. 

Ještě větší efekt přinesl projekt Martina Soukupa, energetického manažera firmy 

Continental Automotive Czech Republic v Brandýse nad Labem. Ten se zabýval 

modernizací vzduchotechniky v hale pro elektronickou výrobu. Nová jednotka byla 

instalována v roce 2018 a „nejen uspoří energii, ale také výrazně zlepšuje 

mikroklima v hale,“ vysvětluje Martin Soukup. A navíc ročně uspoří 454 MWh a 

sníží tak emise CO₂ o 532 tun. 

Jan Vokřínek, integrátor energeticky úsporných opatření z firmy AXEN, zase 

posuzoval stávající osvětlovací soustavu v administrativně-skladovém areálu v 

Nehvizdech. Navrhl výměnu původního osvětlení za LED úsporná svítidla, díky 

čemuž každý rok klesnou provozní náklady na osvětlení o 60 % a emise CO₂ o 244 

tun.  

V kurzu EUREM posluchači získají teoretické i praktické znalosti z energetického 

managementu, hledají potenciály úspor ve firmách a především navrhují konkrétní 

optimalizaci spotřeby energie ve firmách, které je do kurzu vyslaly. Čtyři z pěti 

návrhů se následně realizují.  

Další, v pořadí již třináctý ročník kurzu EUREM startuje v březnu 2019. » více 
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Fotografie k tiskové 

zprávě: 

https://tschechien.ahk.d

e/cz/newsroom/tiskove-

zpravy/fotografie-pro-
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O ČNOPK:  
ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských 

komor. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci 

obou zemí. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou 

spolupráci se věnuje intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu  

průmysl 4.0 a od roku 2016 organizuje startupovou soutěž Connect Visions to Solutions.  

 


