
SPUR a.s .
MYŠLENKY – INOVACE – REAL IZACE

SPUR GROUP A ENERGIE

Spotřeba:  20 000 MWh elektrické energie, 150 000 GJ tepla
Výroba:        9 000 MWh elektrické energie,  15 000 GJ tepla



• Výzkum, vývoj a výroba plastových produktů

• Areál 85 tis m2

• Výroba 10 tis m2, sklady 21 tis m2

• Spotřeba energií: elektrická energie 14,3 GWh/rok, 

teplo 13 000 GJ/rok

SPUR a.s.



• Ve velikosti je síla – zapojení firem Plastikářského klastru (50 firem) do společného nákupu, zahájení 2007 (elektřina, plyn)

• 200 GWh, c.0,3% spotřeby ČR, 31 firem, z toho 3 firmy ze SPUR Group, fakturace na každý subjekt zvlášť

• Energetický specialista na plný úvazek

• Garance objemu do roku 2025, marže obchodníka včetně převzetí odpovědnosti za odchylku 1-5 % dle velikosti odběru, 

• Base load produkty,  dáno součtem odběrových diagramů velkých firem – pravidelný denní odběr 24/7 – pomoc   malým 

firmám, 30 dnů splatnost

• Roční objednávku možno postupně nakoupit až na celkem 20 clicků

• Dokup měsíčních produktů nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce

• Smlouvy uzavřeny se silnými skupinami v energetice, které mají silnou vlastní výrobu elektřiny (Slovenské Elektrárny) 

• Fixace 2–3 roky dopředu pro 80–100 % objemu

• Na rok 2022 – 1.–3. Q 80 EUR/MWh, 4. Q 140 EUR/MWh, rok 2023 - 20 % za 240 EUR/MWh, zbytek pravděpodobně spot

Nákup elektrické energie



• FVE na střechách hal – 0,8 MWp v provozu, 0,6 MWp do konce roku 

• Napojení na centrální zdroj tepla – uhlí, plyn

• Diesel agregáty pro výrobu elektrické energie jako záloha – v přípravě

Vlastní výroba a energeticky mix 
(diverzifikace zdrojů)



• Technicko-investiční opatření – LED, zateplení budov, v plánu 

využití odpadního tepla tepelnými čerpadly voda/voda – 80% 

pokrytí potřeby tepla

• Organizačně-inovační opatření – motivace všech pracovníků 

k šetření energií a zapojení do zlepšovatelství v oblasti úspor 

energií

Komunikační nástroj - MEČ

Jak snížit spotřebu? Úspory



Materiál
• Vyrábějme jen kvalitní výrobky
• Snižujme množství odpadů

Energie
• Nevyrábějme zmetky a nenechme linky jet naprázdno
• Netopme a nesviťme zbytečně

Čas 
• Pracujme efektivně a rychle
• Využívejme pracovní dobu poctivě a ke smysluplným činnostem

MEČ STOP PLÝTVÁNÍ

Co je MEČ?

CHOVEJME SE JAKO DOMA – ŠETRNĚ A ZODPOVĚDNĚ

ZASTAVENÍ PLÝTVÁNÍ = PENÍZE NA MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY NEBO NAVYŠOVÁNÍ MEZD



DĚKUJEME


