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Unikátní metoda energy managementu a zavádění či zefektivnění ISO 50001, jejímž výsledkem 
jsou trvalé úspory v rozmezí 5–15 % ročně s návratností investic okolo jednoho roku.
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Jak Vám QUEST pomůže snížit spotřebu energie 
o 5 – 15 %? 

 systematicky 

QUEST stojí na systematické integraci 3 základních pilířů: 

1. Data: inovativní způsob analýzy dat o spotřebě energií Vám poskytne zpětnou vazbu o tom, 
jak efektivně s energiemi hospodaříte – zda plýtváte, či šetříte. Naučíme Vás, jak data 
získávat, vyhodnocovat, co s čím porovnávat a poskytneme Vám k tomu vhodný nástroj. 

2. Technologie: úspor dosahujeme pomocí stávajících technologických zařízení, nikoliv 
nákupem nových technologií. Když si to však situace vyžádá, doporučíme nejvhodnější 
řešení. 

3. Lidé: mnoho energie lze ušetřit změnou lidského chování a správným nastavením procesů, 
přesto tento faktor bývá velmi často opomíjen. My na něj naopak klademe velký důraz. 

 rychle 

Výsledky zavedených opatření jsou viditelné již během několika týdnů. Návratnost investic včetně 
našich služeb je přitom průměrně do 1 roku. 

 trvale 

Úsporná opatření mají dlouhodobý efekt, naším cílem není pouze je implementovat, ale také naučit 
Vás tyto postupy dlouhodobě uplatňovat zcela samostatně a trvale.  

Pro koho je QUEST vhodný? 
 pro všechny společnosti, které ročně utratí za energie více než 10 mil. Kč 

U koho jsme QUEST úspěšně zavedli? 
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 Jak QUEST probíhá? 

1. Hloubková analýza hospodaření s energií 

V rámci 3 - 5 denního auditu identifikujeme potenciál na úsporu energií, navrhneme soubor 

organizačních a technických opatření, způsoby, jak těchto úspor dosáhnout, vyčíslíme jejich výši 

a případně nutnou investici. Většina těchto opatření však finanční investici nevyžaduje.  

Pokud z analýzy vyplyne, že bychom nedokázali dosáhnout alespoň 5% úspor, můžete se 

rozhodnout ve spolupráci nepokračovat a v takovém případě za provedenou analýzu neplatíte. 

2. Implementace úsporných opetření 

Ihned po ukončení auditu společně projdeme jeho výsledky, předáme Vám závěrečnou zprávu a 

dohodneme se na upřesnění cílů energetických úspor ve Vaší společnosti a časovém rámci. 

Zavedeme opatření, která lze realizovat okamžitě. 

Po dobu několika měsíců budeme koordinovat implementaci navržených opatření, pravidelně 

vyhodnocovat data o spotřebě energie a poskytovat Vám zpětnou vazbu o dosahovaných 

úsporách. Budeme organizovat pravidelné schůzky na téma úspory energií a provádět trénink 

zaměstnanců.  

3. Odborná podpora 

Na základě potřeb Vaší společnost budeme i po zavedení navrhovaných opatření poskytovat 

odbornou podporu při jejich realizaci. Naše práce končí až v momentě, kdy společně 

dosáhneme stanovených cílů a naučíme Vás uplatňovat zavedené postupy zcela samostatně. 

Co je potřeba z Vaší strany? 

 zájem o spolupráci a angažovanost  

Pro maximální efektivitu je klíčové, aby spolupráce probíhala na partnerské úrovni.  

 odpovědná osoba 

Potřebujeme mít k ruce osobu odpovědnou za management energií, se kterou budeme 

primárně komunikovat. Spolupráce s námi Vašeho zaměstnance vytíží na přibližně 4 - 8 

hodin týdně. 
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Kontaktní adresa 
HE Consulting s.r.o. 
Kateřinská 522/21 

120 00 Praha 2 
+420 234 099 981 

info@hecon.cz 

 

Fakturační adresa 
HE Consulting s.r.o. 

V Šáreckém údolí 281/54 
160 00 Praha 6 

ID no. (IČ): 01515365 
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