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ENGIE

celosvětově



Skupina ENGIE  je lídrem v oblasti energetiky, technické infrastruktury a 

energetických služeb. 
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• No.1
dodavatel energeticky 

efektivních služeb v 

Evropě

• 230 chladících a 

tepelných sítí po celém 

světě

• 140 milionů m2 správy 

v terciálním sektoru

• No.3 dodavatel 

zemního plynu v Evropě

• No.3 dodavatel 

zemního plynu na světě

• No.1 distribuční síť v 

Evropě

• No.2 dopravní síť v 

Evropě

• Objem dodávek 

1,296 TWh

• No.1 nezávislý 

výrobce energie na 

světě

• No.6 dodavatel v 

Evropě

• 112.7 GW
instalované elektrické 

kapacity

Energie SlužbyTěžba plynu



HISTORIE ENGIE
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France
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pro tramvaje

Lyonská 

společnost 

pro vodu a 
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Světová 

společnost 

pro mořský 

kanál Suez

ENGIE



ENGIE GEOGRAFICKY
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66.6 miliard €
obrat v 2016

153,000
zaměstnanců

112.7 gigawatt
instalované elektrické kapacity

Jižní
Amerika

Obrat : €3.9bn
6,235 zaměstn.

17.2 GW

Severní
Amerika

Obrat: €4.7bn
4,350 zaměstn.

11.7 GW

Evropa

Obrat : €52,7bn
133,700 zaměstn.

44.7 GW

Afrika

Obrat : €0.3bn
400 zaměstn.

1.4 GW

Blízký východ

Obrat : €0.5bn
1,380 zaměstn.

26.3 GW

Asie

Obrat : €2.9bn
3,130 zaměstn.

7.5 GW

Pacifik

Obrat : €1.6bn
3,825 zaměstn.

3.9 GW



ENGIE

V České republice



ENGIE 
v ČR

Tractebel
Engineering

a.s.

ENGIE 
Energy

Management    
s.r.o.

ENGIE 
Services a.s.

ENGIE V ČESKÉ REPUBLICE
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Elektroinstalace v energetice, průmyslu  

a stavebnictví od 24 V do 110 kV

Výroba rozvaděčů

Facility management

Energetické služby

Dodávky zemního plynu a 

elektrické energie

Odborné poradenství

Přímý přístup na trh s energiemi

Projekční a inženýrská činnost v 

průmyslu, energetice, plynárenství, 

vodním hospodářství a infrastruktuře 

Poradenství

Inovativní technologická řešení



ENGIE SERVICES A.S.
Komplexní energetická řešení
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Elektroinstalace v energetice a průmyslu 

od 24 V do 110 kV

Realizace investičních celků

Technologie inteligentních budov

Projektové a energetické poradenství

Servisní služby

Facility management

Energetické služby vedoucí k zefektivnění

energetického hospodářství

Výroba rozvaděčů



DODÁVKY NA KLÍČ
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Projekce

— Interní projekční tým

— Všechny fáze projektu, všechny typy 

projektové dokumentace, vyřízení 

formálních záležitostí

Realizace

— Projektový management

— Vlastní realizační týmy

— SW programování, oživení, 

zprovoznění

Služby

— Facility, technický management

— Energetické služby

Servis

— Záruční, pozáruční i 

mimozáruční

— Údržba, revize



1,3 mld. obrat v 2016, 400 zaměstnanců

Návaznost na tradiční české firmy

Aktivity po celé ČR

TRADICE A PROSPERITA
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 Praha – sídlo společnosti

 Jičín

 Vyškov

 Brno

 Liberec

 Ostrava

 Milevsko

 



 ČSN EN ISO 9001:2009

Systémy managementu jakosti

 ČSN EN ISO 14001:2005

Systémy environmentální managementu

 ČSN EN ISO 50001:2012

Systémy managementu hospodaření s energií

 OHSAS 18001:2008

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 Průmyslová bezpečnost – potvrzení podnikatele

— Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu

ZÁRUKA JAKOSTI

12



ENGIE – VÁŠ PARTNER

13

Dlouhodobé partnerské 

vztahy zajišťující stabilitu a 

výkonnost

Individuální řešení projektů 

orientovaná na konkrétní 

potřeby našich zákazníků

Vysoká kvalita a komplexní 

služby v rámci rozsáhlých 

projektů

Kvalita PartnerstvíFlexibilita

Jsme součástí globální 

skupiny ENGIE, která nám 

umožňuje podpořit zásadní 

projekty v oblasti technické 

infrastruktury

Jako certifikovaný partner 

usilujeme o vysokou 

účinnost dodaných 

technologií

Projekce a vývoj 

inovativních služeb 

umožňují zlepšovat 

využívání energie

Inovace StabilitaEfektivnost



Aktivity 

ENGIE Services



AKTIVITY ENGIE SERVICES
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 Investiční celky a generální opravy rozvoden, 

rozpínacích a transformačních stanic bez 

omezení napětí

 Liniové kabelové stavby, včetně montáže 

kabelových armatur v napěťové hladině 1 až 

110 kV

 Servis a opravy el. sítí

 Osazení a instalace betonových trafostanic 

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA

16



VYBRANÉ REFERENCE
Energetická infrastruktura
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ROZVODNA MÍROVKA

Kompletní rekonstrukce TR 

400/110 kV

Nové schéma zapojení

Vyměněné přístroje a chránění

Snížení rizika poruchy

Opravené ocelové konstrukce

Technologie: vypínače ABB a 

SIEMENS, měnič PFIFFNER a 

ABB, odpojovače SERW, chránění 

ABB a SIEMENS

Zákazník: PREdistribuce a.s.

Realizace: 2007 - 2015

ROZVODNA LHOTKA

Obnova TR 110/22 kV

Kompletní rekonstrukce TR110/22kV 

provedena za běžného provozu, 

zrekonstruovány všechny úrovně 

napětí - VVN, VN, NN

Technologie: vypínače AREVA, 

přístrojové transformátory 

PFIFFNER, odpojovače SERW, 

transformátory 110/22kV 40MVA 

Siemens, plynem izolovaná rozvodna 

22 kV Siemens se dvěma systémy 

přípojnic typu NXPLUS

Zákazník: PREdistribuce a.s.

Realizace: 2012 - 2014

PRAHA STARÉ MĚSTO

Obnova kabelů VN, kabelů a skříní 

NN, Praha

Dodávka projekčních, inženýrských a 

montážních prací týkajících se 

náročné obnovy kabelů VN a kabelů 

a skříní NN na Starém Městě v Praze

Technologie: kabely a skříně NN, 

kabely VN, nová trasa optotrubky

Zákazník: PREdistribuce a.s.

Realizace: 2014 - 2016



Kompletní projekční, realizační a servisní práce

 Silnoproudé technologie

 Slaboproudé technologie

 MaR – systémy měření a regulace

 Systémy pro řízení budov, zejména systémy 

vytápění, chlazení a větrání

 Servis

TECHNOLOGIE BUDOV

18



VYBRANÉ REFERENCE
Technologie budov
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BIOCEV VESTEC

Kompletní dodávka silnoproudých a 

slaboproudých elektroinstalací 

včetně VN části

Technologie: VN Schneider 

Electric, svítidla Hormen, EPS 

Honeywell, strukturovaná kabeláž 

Solarix, CCTV Pelco, EZS + 

přístupový systém Dominus

Zákazník: Zlínstav, a.s.

Realizace: 2014 - 2016

FEI BRNO

Dodávka silnoproudých a 

slaboproudých rozvodů – část SHELL 

pro FEI Brno, zabývající se vývojem 

a výrobou elektronových mikroskopů 

a zařízení s nabitými částicemi

Technologie: silnoproud, 

slaboproud, EPS

Zákazník: CTP Invest spol. s r.o.

Realizace: 2013 - 2014

LOGISTICKÉ CENTRUM AMAZON

Kompletní dodávka silnoproudých a 

slaboproudých elektroinstalací včetně 

VN části

Technologie: VN, silnoproud, 

venkovní osvětlení, přípojka NN, 

MaR

Zákazník: Kajima a.s.

Realizace: 2014 - 2015



PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
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Průmyslová elektrifikace

Průmyslové řídící systémy

Generální dodavatel 
průmyslových objektů      

Papírenství

Elektrárny

Plynové 
kompresoro
vé stanice

Petrochemie
Kogenerační 

systémy

Řízení strojů 
a výrobních 

linek

Regulované 
elektrické 
pohony



PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
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Inženýring
a řízení 
projektů

Dodávka
SW –

programo-
vání

Vlastní 
výkonná 
realizace

Testování
Oživení a 

zprovozně-
ní

Následný 
servis



VYBRANÉ REFERENCE
Průmyslová automatizace
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ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE

Technologie snižující emise -

projektová dokumentace, dodávka 

rozvaděčů, elektroinstalace VN a 

NN, měření a regulace

Technologie: dodávka rozvaděčů 

NN, MaR a PLC, vybavení VN 

kobek 6kV, VN transformátory, řídicí 

systém, frekvenční měniče

Zákazník: NOEN, a.s.

Realizace: 2014 - 2016

PAPÍRENSKÝ STROJ FRIPA

Montáž elektrotechnologie a dodávka 

systému měření a regulace stroje na 

výrobu papíru

Technologie: papírenský stroj PM7,

rozvaděče Siemens, NN rozvodny 

MCC a MMD, DCS, QCS, kabelové 

nosné systémy, kompletní kabeláž 

VN, NN, MaR, ovládací pulty, 

bezpečnostní vypínače, polní 

instrumentace

Zákazník: VOITH Paper GmbH, 

Německo

Realizace: 2014

TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dodávky řídicího systému elektro-

odlučovače kotle K11

Technologie: dodávka 

rozvaděčových panelů do původních 

skříní, rekonstrukce příslušných 

silových prvků a kabelů. V rámci 

projektu byla realizována dodávka 

řídicího systému Simatic S7-300 s 

distribuovaným systémem ET-200

Zákazník: Teplárna ČB a.s.

Realizace: 2014



VÝROBA ROZVADĚČŮ
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— Distribuční

— Napájecí

— Ochranné

— Řídící

— Deblokační

— Kompenzační

— Pneumatické

ENGIE vyrábí a montuje NN rozvaděče do 1 000 V. Rozvaděče jsou vyráběny dle zadání 

zákazníka a jsou vybaveny komponenty od renomovaných výrobců. Pro kompletaci 

používá ENGIE především skříně vlastní výroby s vysokým standardem:

— Základní provedení

— Zvýšené IP krytí

— Námořní provedení

— Zvýšená seismická odolnost

— S ochranou proti vnitřnímu oblouku

Design Výroba
Uvedení do 

provozu
Instalace Údržba



VYBRANÉ REFERENCE
Výroba rozvaděčů
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SAINT GOBAIN LITOMYŠL

Dodávka 60 polí rozvaděčů 

motorových vývodů včetně 

kompenzace pro generálního 

dodavatele, který zajišťuje 

rekonstrukci výrobní

linky. Dodávky byly řešeny ve 4 

etapách

Technologie: rozvaděče NN 

ENGIE

Zákazník: Pofi EMG s.r.o.

Realizace: 2015 - 2016

VÝROBNÍ SKLÁŘSKÁ LINKA

Kompletní rekonstrukce sklářské

Linky R1, R2, R3 na ploché sklo 

včetně projektu,

dodávky a montáže rozvaděčů

Technologie: rozvaděče NN ENGIE

Zákazník: AGC Flat Glass a.s.

Realizace: 2012 - 2014

ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE

Technologie snižující emise -

projektová dokumentace, dodávka 

rozvaděčů, elektroinstalace VN a 

NN, měření a regulace

Technologie: dodávka rozvaděčů 

NN ENGIE, MaR a PLC, vybavení 

VN kobek 6kV, VN transformátory, 

řídicí systém, frekvenční měniče

Zákazník: NOEN, a.s.

Realizace: 2014 - 2016



TECHNICKÉ A FACILITY SLUŽBY
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Komplexní technické a facility služby nezbytné pro efektivní a hospodárné vedení 

průmyslových provozů i nemovitostí.

Technické služby

— Pravidelný servis elektrických zařízení a bezpečnostních 

systémů

— Dálková diagnostika zařízení

— Modernizace a optimalizace 

— Pravidelné zkoušky činnosti

— Údržba a opravy

Facility služby

— Komplexní řízení a koordinace provozně technických 

procesů

— Technická správa

— Administrativní služby

— Energetický management

— Výkon činností PO, BOZP

— Help-desk / call-centrum — dostupnost 24 hod. denně



VYBRANÉ REFERENCE
Technické a facility služby
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ZENTIVA 

Technický energetický management 

a údržba na ploše 97.000 m2

Technologie: poskytování služeb 

pravidelných servisů, revizí a kontrol 

elektrických zařízení, servis, 

obsluha a revize MaR a vybraných 

strojních celků, vyhledávání a řešení 

optimalizace  provozních nákladů a 

energetických úspor, zajištění 

pohotovostní činnosti

Zákazník: Zentiva Group, a.s.

Realizace: od 2012

CA TECHNOLOGIES

Integrovaný facility management na 

ploše 10.000 m2

Technologie: ENGIE v rámci 

mezinárodního kontraktu zastřešuje 

Českou republiku a zajišťuje výkon 

integrovaného facility managementu 

na 3 pobočkách v Praze

Zákazník: CA CZ, s.r.o.

Realizace: od 2014

HYUNDAI MOTOR NOŠOVICE

Technické revize a údržba 

elektrických zařízení

Technologie: smluvně prováděn 

servis a poskytování zkoušek činnosti 

při provozu a roční periodické 

kontroly provozuschopnosti elektrické 

požární signalizace (EPS)

Zákazník: Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o.

Realizace: od 2009



ENERGETICKÉ SLUŽBY
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Cílem v oblasti poskytování energetických služeb je najít pro klienta dlouhodobě efektivní 

koncept využívání energie

 EPC projekty

 Energetické audity

 PENB

Energetické 
poradenství

Energetický 
kontroling

Energetický 
audit

Financování

Návrh 
technického 

řešení

Údržba a 
komplexní 

odborný servis



VYBRANÉ REFERENCE
Energetické služby
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ECO POINT KOŠICE

ENGIE Slovensko vypracovala 

analýzu, jejímž cílem bylo zhodnotit 

současný stav přípravy projektu 

výstavby administrativního centra a 

zároveň najít příčiny, které by 

potenciálně mohly vést ke zvýšení 

provozních nákladů. Analýza se 

týkala nejrůznějších oblastí od 

dodávky energie, přes správu 

nemovitostí, úklid objektu až po 

odvoz odpadu

Zákazník: EcoPoint, s.r.o.

Realizace: 2015

MĚSTO MALACKY

ENGIE Slovensko v Malackách 

předala EPC projekt, jehož cílem bylo 

navrhnout a zrealizovat opatření ke 

snížení energetické náročnosti 

tepelně-technických zařízení a budov 

ve správě a majetku města -

sportovní hala, městské centrum 

sociálních služeb a kino. Byly použity 

nejmodernější stavební technologie s 

důrazem na dlouhodobou životnost a 

efektivní a spolehlivý provoz tak, aby 

bylo dosaženo co nejvyšší úspory

Zákazník: Město Malacky

Realizace: 2014

OSVĚTLENÍ ČADCA

Rekonstrukce systému veřejného 

osvětlení spolu se zajištěním jeho 

provozu, údržby a dodávky elektrické 

energie. Spolupráce bude trvat 15 let 

a město by díky ní mělo ročně ušetřit 

až 70 % dosavadních nákladů za 

energie. Osvětlení v Čadci je 

zrealizováno prostřednictvím 2.250 

LED svítidel. Díky LED technologii 

tak Čadca zaplatí za elektřinu méně, 

ale svítit bude více

Zákazník: Město Čadca

Realizace: 2014



NAŠI ZÁKAZNÍCI
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Kontakty



PROČ PARTNERSTVÍ S ENGIE?
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 Silné zázemí a mezinárodní podpora

 Máme tým s dlouholetými zkušenostmi

 Dlouhodobá zkušenost ve všech 

fázích projektů 

 Přinášíme úsporná opatření

 Spolupracujeme se zahraničními 

kolegy a neustále sledujeme trendy

 Disponujeme vlastním technickým 

zázemím a vybavením

 Působíme po celé ČR



KONTAKT
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ENGIE Services a.s.

Lhotecká 793/3

143 00 Praha 4

Tel: +420 267 054 909

E-mail: obchod@engie.com

www.engie.cz


