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 Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EU 
– Nahradila Smernicu o energetickej účinnosti konečného využitia 

energie a energetických službách 2006/32/EC 

– Vstúpila do platnosti 4. decembra 2012 má byť uskutočnená do 5. júna 
2014

– Vytvára spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti 
tak, aby bol dosiahnutý cieľ Únie do roku 2020 o 20% zlepšiť 
energetickú efektívnosť

– Ukladá povinnosti členským štátom podporovať trh energetických 
služieb (modelové zmluvy, poskytovanie informácií, odstraňovanie 
bariér...)

Základy EPC
Smernica EÚ o energetickej efektívnosti 
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 Smernica EÚ o energetickej efektívnosti (Smernica) definuje 
energy performance contracting ako:
– “zmluvnú dohodu medzi príjemcom a poskytovateľom o

opatrení zlepšujúcom energetickú efektívnosť, verifikovanom a 
monitorovanom počas celej dĺžky trvania zmluvy, kde investície 
(práce, dodávka alebo služby) do tohto opatrenia sú splácané v 
závislosti na zmluvne dohodnutom stupni zlepšenia 
energetickej efektívnosti alebo na inom dohodnutom kritériu 
energetickej účinnosti, ako sú napríklad úspory financií”

 Príloha XIII Smernice:
– „Garantované úspory, ktoré budú dosiahnuté implementáciou 

opatrení v zmluve.“ sú uvedené medzi minimálne nutnými 
položkami uvedenými v každej EPC zmluve s verejným sektorom 
alebo v súvisiacich súťažných podkladoch

Základy EPC
EPC definované Smernicou o energetickej efektívnosti
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 V energy performance contracting (EPC) vzťahu ESCO 
vypracuje, implementuje a financuje (alebo zariadi 
financovanie) projekt energetickej efektívnosti a využije tok 
príjmov z úspor na preplatenie nákladov na projekt, vrátane 
nákladov na investíciu.

 ESCO spoločnosti sa nevrátia všetky náklady, iba ak projekt 
dodá všetky alebo viac garantovaných úspor energie.

Zdroj: Paolo Bertoldi, EC JRC: ESCO Europe, Kodaň, január 2013
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Alternatívna definícia EPC podľa EC JRC
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Základy EPC
Definícia ESCO podľa Transparense

 Zvyčajne EPC projekt dodáva ESCO = Energy Service Company

 Definícia poskytovateľa energetických služieb podľa 
Smernice:

– ”fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva energetické služby alebo 
iné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v zariadení alebo 
priestoroch patriacich konečnému zákazníkovi”

 Definícia ESCO podľa Transparense (zúžená) :

– ”fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva energetické služby 
formou Energy Performance Contracting-u (EPC) a ktorej hlavnou črtou 
je garancia úspor“
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 Služby na kľúč

– ESCO poskytne všetky služby potrebné na návrh a 
implementáciu komplexného projektu v prevádzke klienta, od 
energetického auditu na začiatku, až po dlhodobé 
monitorovanie a verifikáciu (M&V) úspor z projektu.

 Komplexné opatrenia

– ESCO na mieru vytvorí komplexný súbor opatrení, ktoré 
odpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky; môže zahŕňať 
energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, rozptýlenú výrobu 
elektrickej energie, ochranu vody a trvalo udržateľné materiály a 
prevádzkovanie.

Základy EPC
Prvky typického EPC projektu (1)
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 Financovanie projektu 

– ESCO zabezpečí dlhodobé financovanie projektu, ktoré je 
poskytované treťou stranou (finančnou inštitúciou), zvyčajne 
formou bankového úveru.

 Garancia úspor

– ESCO poskytne garanciu, že úspory vzniknuté z projektu budú 
postačovať na pokrytie nákladov na financovanie projektu počas 
celej dĺžky jeho trvania.

Základy EPC
Prvky typického EPC projektu (2)
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Základy EPC
Úspory nákladov v EPC
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 Dĺžka zmluvy
– zvyčajne 4 až 10 rokov

 Podiel úspor energií na spotrebe
– zvyčajne 15% až 50%  

 Objem investícií
– zvyčajne 50 tisíc až 5 miliónov EUR

Základy EPC
Charakteristiky typického EPC projektu
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Základy EPC
Účastníci EPC trhu  

 Klienti
– Tí, ktorí majú záujem o EPC, pochádzajú z verejného alebo privátneho 

sektora – majitelia alebo správcovia majetku

 Spoločnosti energetických služieb (ESCO)
– Poskytovatelia energetických služieb, poskytovatelia EPC projektov

 Subdodávatelia
– Poskytovatelia energeticky efektívnych zariadení a komponentov, 

zodpovedajú sa ESCO spoločnosti, nie sú v priamom kontakte s 
klientom

 Konzultačné spoločnosti (facilitátori) 
– Pomoc s prípravou projektov na strane klienta, organizovanie tendrov, 

monitorovanie a verifikácia úspor pre klientov
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Základy EPC
Nedostatky / prekážky EPC

 Rozdelenie stimulov medzi majiteľov a správcov majetku, 
hlavne vo verejnom sektore
– Náklady za energie platí prevádzkovateľ budovy, často to nie je majiteľ budovy
– Implementácia EPC musí byť schválená majiteľom, aj keď účty za energiu platí 

niekto iný

 Transformácia peňazí ušetrených z prevádzky do investičných 
fondov je náročná
– Vo verejnom sektore je zložité využiť úspory z prevádzkových nákladov na 

financovanie implementácie energeticky efektívnych technológií (napr. 
čiastkové investičné splátky)

 Príprava procesu verejného obstarávania je náročná
– Obstarávanie na verejnú zmluvu energetických služieb v súlade so Zákonom o 

verejnom obstarávaní je náročnejšie, a preto aj drahšie, ako obstarávanie na 
dodávku zariadení

 Mnohé krajiny nemajú jasné pravidlá, ako účtovať majetok 
nadobudnutý v rámci EPC zmluvy
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Základy EPC
Silné stránky EPC

 Poskytovateľ služby a klient majú spoločný záujem

– Ekonomicky výhodný objem investícií a úspor energie

 Kontrakt zahŕňa komplexnú službu
– Návrh, projekt, implementácia, spustenie do prevádzky, zodpovednosť 

za správnu prevádzku, monitoring a verifikácia úspor

 Hodnota úspor je garantovaná v zmluve
– Ak sa nedosiahne hodnota úspor uvedená v zmluve, poskytovateľ 

zaplatí zvýšenú spotrebu energie (klient nepotrebuje záložné financie 
na zaplatenie dodatočných výdavkov za zvýšenú spotrebu)
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Základy EPC
Konvenčné hodnoty &    Hodnoty EPC

 Len opatrenia s vysokou vnútornou 
mierou návratnosti

 Nie viac budov naraz

 Rozdelená zmluva v prípade, ak 
koordinuje vlastník 
nehnuteľnosti/konzultant

 Zmluva je pridelená uchádzačovi, 
ktorý ponúkne najnižšiu cenu

 Vzdelávanie a školenia 
prevádzkového personálu – z 
iniciatívy klienta

 Zmluva končí po finálnej inšpekcii

„efektívne budovy“

 Hromadenie mnohých opatrení

 Projekt zvyčajne zahŕňa viac budov

 All-in zmluvy so zodpovednosťou na 
strane dodávateľa

 Zmluva je pridelená uchádzačovi s 
najlepšími znalosťami, referenciami a 
najlepším zlepšením energetickej 
efektívnosti

 Vzdelávanie a školenia sú súčasťou 
projektu

 Zmluva končí, keď je splatená 
investícia

„efektívny komfort“
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