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 Jsme největším globálním energetickým poradcem, působícím v Evropě, Asii  

a Spojených Státech Amerických s tradicí od roku 1976. 
 

 V roce 2010 jsme přistoupili k akvizici světového lídra v oblasti risk managementu nákupu 

energií, společnosti Encore International a dále pokračujeme v konsolidaci poradenského 

trhu. 
 

 Máme přes 3,500 zákazníků ve 40 zemích, pokrývaných 20 kancelářemi. 
 

 Staráme se o energetické portfolio přesahující objem 8 mld. € 
 

 Jsme společností, zaměřenou na zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků 

prostřednictvím efektivního nákupu a managementu energií & komodit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo jsme 
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Over 3,500 clients, with combined energy spend of over £6.25bn 

KANCELÁŘE M&C 
POKRYTÍ SLUŢEB 

24 / 7 OPERAČNÍ SCHOPNOST  
 

35 LET ZKUŠENOSTÍ 
 

PŘES 3,500  KLIENTŮ S KOMBINOVANÝM  OBJEMEM EN. PORTFOLIA 8 mld. € 

500+ EXPERTŮ VE 20 KANCELÁŘÍCH VE 13 ZEMÍCH 
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Evropa 

POČTY ZAMĚSTNANCŮ 

Velká Británie       204 

Irsko                         6 

Francie                   10 

Španělsko              23 

Německo                55 

Nizozemsko            34 

Maďarsko               75 

Švýcarsko                3 

Česká Republika     6 
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Naše sluţby 

With over 30 years’ experience in serving energy consumers around the world, we have developed an in - 

depth knowledge of our clients’ businesses, helping us guide them through the challenges and pitfalls of the 

energy markets safely – and we’re delighted that these relationships continue to grow from strength to 

strength . 

NÁKUP 

Optimalizace nákladů 

Řízení nákladů 

Nákupy velkých podniků 

Cost SMART 

Aby energie pracovaly tvrdě 

SHODA 

Podnikové informace 

Ekologické služby 

Informační služby 

Kontrola legislativních  

povinností 

Aby energie pracovaly chytře  

VÝKONNOST 

 Management nákupu energií 

 Vyhodnocení investic 

 Energetická účinnost 

 Projektové služby 

Aby energie pracovaly lépe 

KOMODITY 

Elektřina Zemní plyn   EU ETS 
 Emisní povolenky 

Voda Paliva Uhlí Odpady 



6 Kdo nám důvěřuje 
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Ocenění od zákazníků 

    Dow Corning Dodavatel roku 

Heinz Golden Circle ocenění 
 

Visteon VIP ocenění (Very Important Provider)  

Myer – Nejlepší dodavatel v nevýrobkové oblasti  
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 Zpracování energetických auditů. 

 

 Poradenství pro dotace z fondů EU. 

 

 Průkazy energetické náročnosti budov. 

 

 Studie proveditelnosti, posudky topných systémů. 

 

 Územní energetické koncepce. 

 

 Ekologické poradenství OZE (biomasa, fotovoltaika, tepelná čerpadla). 

 

 Poradenská činnost k technickým úsporám ve spotřebě energie. 

 

 Posudky pro financující instituce (banky). 

 

 Poradenství, posudky, stanoviska PIS programu Zelená úsporám. 

 

Sluţby lokální pobočky 
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Objem prostředků, získaných pro naše zákazníky 

z dotačních fondů za období 2008-2010 v ČR. 

přes 750 000 000 Kč 



 
 

Nákupní stránka energií 
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Strategie nákupu energií 

Strategie kontroly nákladů Strategie orientace na trh 

 

Optimalizace výchozí ceny 

Fixní cena 

Optimalizace výchozí ceny 

Tržní cena 

Progresivní nákup Zajištění rozpočtu Oportunistický nákup  

Průběžný Risk Management 

DYNAMICKÝ RISK MANAGEMENT 
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Optimalizace výchozí ceny 

Mix tržní a fixní ceny 
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 Dynamický Risk Management (DRM) je nejvíce adaptabilní strategií a klíčem k jejímu 

využití je možnost měnit procento zajištěného portfolia spolu se změnou tržních cen. 

 Toho je dosaženo prostřednictvím plně flexibilního kontraktu, který umožňuje operativně 

fixovat / odfixovat cenu energie. 

 Pro své portfolio si sami stanovíte vlastní hranici rizika, kterou nepřekročíme. 

 Čím nižší je hranice rizika, tím větší je zaměření na nákladovou jistotu;  

      čím vyšší je hranice rizika, tím větší důraz na úspory na klesajícím trhu. 

DYNAMICKÝ RISK MANAGEMENT 
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DYNAMICKÝ RISK MANAGEMENT 
Jak to funguje v praxi? Ukázka 
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 Vyspělý energetický trh. 

 

 

 

DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ RIZIKA 
Podmínky aplikace 

 Nabídka a vyjednání plně flexibilního kontraktu na dodávky energie. 

 Vyspělý monitorovací systém. 

 Nepřetržité řízení rizika a sledování hodnoty portfolia. 

 Reakční doba pro komunikaci s dodavatelem. 
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PŘÍNOSY ŘÍZENÍ RIZIKA 

 Individuálně nastavený nákupní proces. 

 Možnost zajišťování až na 3 roky dopředu. 

 Účinný nástroj pro případ výkyvů ve spotřebě energie. 

 Vyjmutí emocí a spekulací z nákupního procesu. 

 Nejúčinnější současný nástroj en. portfolio managementu. 

 Úspory => přímo úměrné tržní volatilitě. 
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 24/7 operační servis. 
 

 Dlouholetá zkušenost na vyspělých energetických trzích. 
 

 Nejnižší dosažené ceny energií v letech 2007 / 2008 / 2009 a již i 2010. 
 

 95% Klientů nám prodloužilo kontrakt. 
 

 48 TWh spravovaného objemu v elektřině a 70 TWh v zemním plynu. 
 

 200+  evropských i světových blue chip společností v zákaznickém portfoliu. 
 

 Vyšší nákupní síla a informovanost => výhodnější smlouvy o dodávkách. 
 

 Vyspělé měřící a kontrolní procesy. 
 

 Implementace strategie, založené na pevných pravidlech. 

 

Proč naše společnost 



Děkuji Vám za pozornost 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Jiří Baloun 

 

Business Development Manager 

+420 734 622 244 

jiri.baloun@mcenergygroup.com 

 

M&C Energy s.r.o. (člen M&C Energy Group) 

Šafránkova Business Center 

Šafránkova 1238/1 

155 00   Praha 5 

 

www.mcenergygroup.com 

www.mcenergygroup.cz   

Ing. Jiří Baloun 

 

Business Development Manager 

+420 734 622 244 

jiri.baloun@mcenergygroup.com 

 

M&C Energy s.r.o. (člen M&C Energy Group) 

Šafránkova Business Center 

Šafránkova 1238/1 

155 00   Praha 5 

 

www.mcenergygroup.com 

www.mcenergygroup.cz   


