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Startuje 9. ročník E.ON Energy Globe. Celkového vítěze
letos vybere porota
České Budějovice, 8. března 2017
Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.
Projekty zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody lze do soutěže přihlašovat v rámci
šesti kategorií do 15. dubna. Celkový vítěz soutěže získá ekologický vůz NOVÁ ŠKODA
OCTAVIA G-TEC a možnost reprezentovat Českou republiku v celosvětovém finále Energy
Globe Award.
Již podeváté se v České republice uskuteční národní kolo nejvýznamnější soutěže v oblasti
hospodárného využívání energií, které se celosvětově účastní více než 170 zemí. Českou verzi soutěže
pod názvem E.ON Energy Globe organizačně zajišťuje energetická společnost E.ON. Soutěž
každoročně hledá a oceňuje desítky užitečných projektů v kategoriích Obec, Firma, Mládež, Kutil,
Stavba a Nápad. „Novinkou letošního ročníku soutěže je způsob zvolení celkového vítěze.
Z nominovaných projektů jej vybere odborná porota Akademie věd ČR,“ prozrazuje Martin Dvořák,
člen představenstva společnosti E.ON Energie, a.s.
Registrace projektů začala 1. března. „Projekty a nápady týkající se ochrany životního prostředí nebo

úspor energií lze do soutěže zdarma přihlásit na webových stránkách www.energyglobe.cz do
15. dubna,“ říká Vladimíra Gláserová z organizačního týmu soutěže. Po ukončení registračního období
probíhá hodnocení a do finále se nominují vždy dva projekty za každou kategorii. O vítězích v
jednotlivých kategoriích pak rozhoduje česká veřejnost pomocí online hlasování.
Záštitu nad 9. ročníkem soutěže E.ON Energy Globe převzala i letos Akademie věd ČR.
V rámci tohoto ročníku bude odborná porota vybírat dva nominované projekty z každé kategorie a
nově i celkového vítěze soutěže. „Pro tento účel byla opět vytvořena hodnotící porota sestávající
z předních odborníků Akademie věd i odborných poradců,“ vysvětluje Bedřich Moldan z Univerzity
Karlovy. Vítězný projekt pošle odborná porota do boje o celosvětový titul této soutěže.
Díky soutěži získávají projekty pozornost médií i veřejnosti a stávají se inspirací pro své okolí. Pro
vítěze jednotlivých kategorií a celkového vítěze soutěže jsou připraveny také zajímavé věcné ceny
partnerů. „Vítěze kategorie Nápad podpoří finanční částkou 300 000 korun partner soutěže,

společnost Cetelem. Navíc jeho autor získá odbornou pomoc při realizaci svého projektu od společnosti
E.ON,“ upřesňuje Vladimíra Gláserová.
Jedním z hlavních partnerů soutěže E.ON Energy Globe je dlouhodobě společnost ŠKODA
AUTO. „Snažíme se chovat zodpovědně vůči přírodě, partnerství se soutěží je tedy logickým
rozšířením našich ekologicky zaměřených aktivit,“ říká Michal Pres, vedoucí marketingu ve ŠKODA
AUTO Česká republika. Společnost do 9. ročníku soutěže opět věnuje hlavní cenu pro celkového vítěze
– ekologicky šetrný model NOVÁ ŠKODA OCTAVIA G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn. „Soutěži

E.ON Energy Globe jsme letos věnovali vůz OCTAVIA G-TEC ve výrazně modernizované podobě se
spoustou nových technologií. Vítězům kategorií pak poskytujeme na rok zdarma menší model CITIGO
rovněž s pohonem na CNG,“ doplňuje Michal Pres.
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O soutěži E.ON Energy Globe
Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní
soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická
společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního
prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala přes 1 500 projektů. Řada z nich
přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky: do iniciativy Ukliďme Česko se zapojují
stovky tisíc lidí, ekologické programy TEREZA zase každoročně pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí.
Více informací o soutěži a možnost přihlášení svého projektu najdete na webu www.energyglobe.cz.

O společnosti E.ON
Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým
poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem na 15 milionů
zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65.000 km dlouhé
distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní
podíl v tomto sektoru činí 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na
trhu s plynem v České republice činí téměř 11 %.
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