
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S vědomím, že Evropská směrnice o 
energetické náročnosti budov představuje 
velkou výzvu k transformaci evropských 
budov k energeticky hospodárnějším, ke 
zvýšení využívání obnovitelných zdrojů 
energie a redukci emisí CO2, 
 
S vědomím, že obecní budovy by měly být 
příkladem a vědomi nutnosti spoléhat se na 
naše občany pro dosažení našich cílů, 
 
S vědomím, že je důležité očekávat 
vstoupení platnosti Evropské směrnice o 
energetické náročnosti budov – a rozšířit ji o 
environmentální aspekty – dobrovolnými 
iniciativami, 
 
 
 
 
    

 
Účast na kampani Display nám 
umožnuje : 
 
 
porovnat budovy v rámci vlastního území i s 
budovami ostatních měst a obcí 
 
vyměňovat zkušenosti s ostatními 
evropskými městy a obcemi. 
 
 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Pro zajišt ění úsp ěchu a evropského 
charakteru evropské kampan ě Display se 
zavazujeme, že dodržíme následující 
podmínky : 
 
zveřejníme pro občany hospodárnost budov – 
v oblastech spotřeby energie, emisí CO2 a 
spotřeby vody – nejméně v : 
• 5-ti obecních budovách  (města a obce 

< 50 000 obyvatel) 
• 10-ti obecních budovách  (města a obce 

mezi 50 000 a 100 000 obyvateli) 
• 20-ti obecních budovách  (města a obce 

> 100 000 obyvatel) 
 
poskytneme Energie-Cités administrativní 
údaje o našich ogránech místní samosprávy, 
které jsou potřebné pro informační panel a 
oficiální internetové stránky evropské 
kampaně Display, 
 
vystavíme Display informační panel ve všech 
vybraných obecních budovách, které jsou 
využívány veřejností, 
 
zahájíme informační a vzdělávací kampaň 
oslovující uživetele příslušných budov, 
 
zaplatíme roční poplatek za užívání Display 
komunikačních pomůcek a nástrojů (členové 
Energie-Cités tento poplatek neplatí). 
 
Na druhé stran ě, Energie-Cités se 
zavazuje, že :     
 
poskytne naší místní samosprávě internetové 
kalkulační nástroje, stejně jako příručku k 
těmto nástrojům, 
 
umožní naší místní samosprávě vytvoření 
jednoho Display informačního panelu pro 
každou vybranou budovu (PDF soubor), 
 
poskytne bližší informace pro implementaci 
kampaně Display na požádání naší místní 
samosprávy, 
 
bude nás pravidelně informovat o vývoji 
evropské kampaně “Display”, 
 
zveřejňovat naši práci prostřednictvím 
oficiálních internetových stránek evropské 
kampaně “Display”.www.display-
campaign.org. 
 

vyhotovte 2 kopie a zašlete : Energie-Cités/2 chemin de Palente/F-25000 Besançon 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Zákonný zástupce místní samosprávy :……………… akceptace  

                                                                                              Energie-Cités 

pan/paní :………………………………………………             Gérard MAGNIN 

  
 

pozice: …………………………………………………             (výkonný ředitel) 
 

Datum, razítko a podpis  e                                                    Datum, razítko a podpis  

rozhodli jsme se zapojit do 
“Display - Energie-Cités 
kampan ě o evropských 
obecních budovách a klimatu”.     

Stanovy  


