
PORADENSTVÍ V RÁMCI VELETRHU SOLAR PRAHA  

Po celou dobu veletrhu bude pro návštěvníky k dispozici bezplatné poradenství v podobě Centra pro 
úspory energií a alternativní zdroje energie. Toto Centrum zajišťované společností EkoWATT doplní 
dále služby Stavebního poradenského centra s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze, Centra fasád a Centra 
profesionální údržby povrchů. 

EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního 
prostředí, jejíž cílem je podporovat účinné a ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů. 
Poradenská střediska EKIS patří mezi nejnavštěvovanější a nejlépe hodnocená v ČR. 

Oblasti poradenství: 
ÚSPORY ENERGIE 

rodinné a bytové domy 

 rekonstrukce rodinných domů - ekonomika rekonstrukce, návratnost, stavební zásady 
 výstavba RD v nízkoenergetickém a pasivním standardu - energeticko-ekonomická 

optimalizace projektu  
 zateplení a výměna oken 
 volba zdroje vytápění 
 tepelné ztráty budovy 
 využití obnovitelných zdrojů při výstavbě či rekonstrukci RD 
 snížení nákladů na elektřinu a zemní plyn, volba sazby elektřiny 
 využití rekuperace 
 tepelná čerpadla 
 solární systémy na ohřev teplé vody 
 odborné posudky pro dotační tituly (Zelená úsporám, Kotlíkové dotace) 

administrativní budovy, obchodní centra, průmyslové areály 

 možnosti úspor energie ve větších budovách a výrobních provozech s možností optimalizace 
spotřeby energií a provozních a investičních nákladů 

 tepelné ztráty objektů 
 poradenství pro malé a střední podniky v oblasti strategického plánování a tvorby 

podnikatelských záměrů v oblasti energetiky 
 energetické audity 
 odborné energetické posudky pro dotační tituly, včetně vyřízení žádosti o dotaci 
 certifikace budov: LEED, BREEAM, SB Tool, DGNB 

budovy v majetku měst a obcí, státních orgánů a institucí 

 energetické posudky pro dotační tituly (OPŽP, IROP, Zelená úsporám) 
 možnosti úspor energie při provozu budov 
 energetický management 
 zpracování PENB a energetických auditů 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

 možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v budovách 
 studie proveditelnosti a energetické audity OZE (bioplynových stanic, MVE, VTE, FVE) 


