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Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich 
využití 
 

1. Úvod a východiska 

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, v jejímž rámci poskytovatel 
energetických služeb (tzv. ESCO1) navrhne a provede energeticky úsporná opatření, přičemž dosažení 
úspory zadavateli smluvně garantuje. ESCO navíc po celou dobu kontraktu provádí na všech budovách 
nepřetržitý energetický management a obvykle také na počátku spolupráce zajišťuje financování celé 
investice do energeticky úsporných opatření. Celkové náklady na realizaci projektu jsou spláceny 
postupně v předem dohodnutých splátkách. Nové zařízení je převedeno do majetku města hned 
po dokončení realizace a předání díla. 

 

Obrázek 1 Příklad vývoje provozních nákladů a úspor projektu EPC (doba trvání smlouvy 10 let) (zdroj:   )  

Podstatou metody EPC je garance úspor ze strany dodavatele. Oproti jiným formám spolupráce je zde 
shodný zájem obou stran, tím je dosažení co nejvyšší úspory energie a provozních nákladů. 

1.1.  Principy 
Níže jsou uvedeny hlavní výhody použití metody EPC pro realizaci energeticky úsporných projektů: 

- Garance úspor – je dodavatelem smluvně zaručena pod tíhou sankcí (vzniklý rozdíl dodavatel 
doplácí ze svého). 

- Energetický management – prováděn dodavatelem po celou dobu smluvního vztahu, 
nepřetržitě je sledována spotřeba a pravidelně prováděno vyhodnocení úspor.  

- Přenesení rizik návrhu a realizace na dodavatele – oproti běžnému projektu odpadá riziko 
špatné komunikace mezi projektantem a dodavatelem, vše zajišťuje jeden subjekt. 

- Stejná motivace dodavatele a klienta – vynaložení optimální výše investičních nákladů a 
dosažení co nejvyšší úspory (profitují z toho obě strany). 

- Pouze jedno výběrové řízení na vše – odpadají náklady a dojde k úspoře času na přípravu 
výběrových řízení na projektanty a dodavatele jednotlivých opatření. 

 
1 Z angl. Energy Service Company 
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- Díky výše uvedeným závazkům a povinnostem dodavatele je, na rozdíl od běžných projektů, 
dosahováno vyšší úspory, v mnoha případech o desítky procent. Navíc je tato úspora 
dosahována dlouhodobě, nejen v prvních letech po realizaci.  

- Možnost dodavatelského financování s fixním úrokem – není nutnou součástí projektů EPC 
(klient může využít vlastních prostředků), nicméně často je tato služba klienty požadována. 
Výhodou je skutečnost, že se nejedná o úvěr, ale o dlouhodobou pohledávku z obchodního 
styku (je vystavena faktura se splátkovým kalendářem). Účetně se tato pohledávka nezahrnuje 
do úvěrové angažovanosti. 

- Nedílnou součástí každého projektu EPC je energetický management, který ESCO provádí 
po celou dobu smluvního vztahu. Rozsah a podrobnost energetického managementu je odvislý 
od potřeb jednotlivých objektů a zařízení a od podmínek stanovených zadavatelem, nicméně 
vždy zahrnuje minimálně následující činnosti: 

o průběžný monitoring provozu budov a zařízení, komunikace s provozovatelem, 
upozorňování na nestandardní stavy (eliminace nehospodárného využití energie), 

o monitoring spotřeb a vyhodnocování úspor (každoročně je předkládána průběžná 
zpráva s vyhodnocením za zúčtovací období), 

o vyhledávání dalšího potenciálu úspor, návrh dalších opatření (dosažené úspory se 
v průběhu let obvykle zvyšují). 

- Důsledné provádění energetického managementu je základním předpokladem pro dosažení 
garantovaných úspor. Jinak řečeno – bez provádění energetického managementu by 
dodavatel nebyl schopen úspory garantovat. 

1.2. Evropská legislativa 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti zmiňuje EPC jako jednu 
z doporučovaných cest zvyšování energetické účinnosti.  
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2. Legislativa a situace v České republice, v Německu a na Slovensku 
 

2.1. Legislativa a situace v České republice 
V České republice již bylo realizováno více než 250 projektů metodou EPC. I když pojem „energetické 
služby“ může na první poslech znít příliš obecně a neurčitě, díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření 
energií má v českém právním prostředí přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž 
účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky 
účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. V celém světě je tento 
druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC). 

 

2.2. Legislativa a situace na Slovensku 
 

Doplnit. 

2.3. Legislativa a situace v Německu 
 

Doplnit. 

 

  



  

 
'This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).’ 

3. Příklady praxe 
3.1. EPC na objektech Pardubického kraje 
Známým příkladem v České republice v rámci veřejné správy je série EPC projektů na objektech 
Pardubického kraje, která započala v roce 2007. Cílem projektu je modernizace tepelného 
hospodářství, snížení nákladů na vytápění a přípravu TV (při zachování tepelné pohody), a tedy 
dlouhodobé zhodnocení majetku Kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, které 
Pardubický kraj spravuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. V současné době je 
dokončen již osmý balíček EPC projektu v rámci majetku Pardubického kraje. Hlavními realizovanými 
opatřeními byla rekonstrukce zdrojů tepla, rekonstrukce distribučních rozvodů a předávacích stanic či 
instalace systémů individuální regulace. Součástí některých projektů bylo i částečné zateplení. 

Díky EPC projektům se v Pardubickém kraji podařilo ušetřit částku 48 mil. Kč. a do ovzduší se díky těmto 
projektům dostalo o 7, 3 tisíc tun méně CO2.  
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4. Financování a dotační možnosti  
 

4.1. Financování a dotační možnosti v České republice 
Celkové náklady projektu EPC obvykle tvoří následující tři druhy nákladů: 

1. Náklady na realizaci úsporných opatření (investiční náklady) 

2. Náklady na financování (úroky) 

3. Platby za provádění energetického managementu 

Největší položkou jsou náklady na realizaci, související s návrhem a realizací úsporných opatření. 

Náklady na financování souvisí se zvoleným způsobem úhrady nákladů na realizaci, resp. 
na možnostech zadavatele a dohody s vybraným dodavatelem. V případě projektů EPC zadavatelé 
obvykle využívají možnosti dodavatelského financování s fixním úrokem a anuitním splácením (je 
vystavena faktura se splátkovým kalendářem). Nejčastěji je vyžadováno profinancování celé výše 
investičních nákladů, je však možné část jistiny zaplatit jednorázově po předání díla a zbytek rozložit 
do pravidelných splátek. Stejně tak je možné zvolit různou délku splácení, ne však delší než dobu 
poskytování garance. Obvyklá doba projektu EPC je 8 až 12 let, nejdelší projekty EPC měly v minulosti 
dobu garance 15 let2. 

Kromě splácení investičních a finančních nákladů je nutné počítat s platbami za provádění 
energetického managementu, který je nezbytnou součástí každého projektu EPC. Tyto platby jsou 
účtovány po celou dobu trvání projektu v dohodnutých pevných částkách a pravidelných intervalech 
(obvykle měsíčně či čtvrtletně).  

V rámci nabídky, resp. v každé smlouvě je jednoznačně uvedeno, kolik zadavatel každoročně 
dodavateli zaplatí. Tyto částky jsou pevně stanoveny pro celou dobu trvání projektu.  

Hlavním zdrojem financování celkových nákladů projektu jsou úspory, které vzniknou realizací 
úsporných opatření. Tyto úspory jsou dodavatelem garantovány, jsou tak pro zadavatele prakticky jisté. 
V ideálním případě roční objem úspor postačuje k pokrytí celkové roční splátky. Projekt EPC je však 
možné realizovat i v případě, kdy objem garantovaných úspor je nižší než potřebná výše splátek. 
Takové projekty jsou tzv. deficitní a zadavatel u nich musí počítat s finanční spoluúčastí. 

Případná finanční spoluúčast může být realizována v podobě jednorázové splátky, případně může být 
rozložena do pravidelných splátek (v takovém případě jsou pravidelné roční splátky vyšší, než roční 
objem úspor). 

Jedním z možných zdrojů financování může být dotace z OPŽP. 

Dalším zdrojem financování je program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, který lze využít 
na přípravnou fázi, tj. na spolufinancování „analýzy EPC“, která zjistí a určí, jaké objekty jsou vhodné 
pro danou metodu a slouží i jako podklad pro přípravu veřejné zakázky pro výběr dodavatele (ESCO 
firmy), v současné době lze z programu EFEKT získat až 300 tis. Kč na danou analýzu EPC.  

4.2. Financování a dotační možnosti na Slovensku 
 

Doplnit.   

 
2 V případě profinancování celé jistiny a maximální době splácení je objem úroků nejvyšší. Objem úroků je možné 
snížit zkrácením doby splácení (zvýší se však výše pravidelných splátek) či počáteční jednorázové úhradě části 
jistiny. Případně je možné zajistit financování vlastními silami. V takovém případě výše uvedený náklad z celkové 
ceny projektu zcela odpadne. 
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5. Shrnutí 
Z praxe realizace EPC projektů lze doporučit: 

• mít řádně zpracovanou analýzu EPC a využít možnosti spolufinancování z programu EFEKT 
MPO (v případě ČR). 

• v rámci přípravy EPC projektu koordinovat nezbytná opatření na hraně životnosti technologií 
(staré kotle apod.) a tyto požadovat začlenit do EPC jako povinná opatření. 

• kombinovat u daných opatření z EPC projektů (úspory na vodě, osvětlení, regulace apod.) 
s dalšími energeticky úspornými opatřeními (výměna oken, zateplení apod.) financovanými 
z dotačních titulů (např. z Operačního programu životní prostředí v podmínkách ČR). 
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