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Dôvodová správa pre rekonštrukciu  

energetického hospodárstva metódou EPC v budovách 
mesta Nováky 

____________________________________________________________________________ 

 

I. Stratégia  

 

Každá organizácia, firma, obec, či právnická osoba majú svoje priority, stratégiu, ciele a 
napokon aj ľudské a finančné zdroje potrebné na ich dosahovanie. 

Táto veta ako z učebnice sa stretáva  často s námietkou – „my nie sme takí veľkí  a 
sofistikovaní, nám takto hrať sa netreba“. 

Skutočnosťou ale ostáva, že každý má priority, stratégiu aj ciele. Nemá ich však formálne 
definované a sleduje ich intuitívne. 

Obstarávanie/nákup EPC vyžaduje vytrvalosť. Tá vyplýva zo silnej motiváce, a tá zase z 
porozumenia vlastným prioritám, potrebám, stratégiám, zdrojom… . Podľa skúseností v EPC sa 
darí tým, ktorí si „zobrali chvíľku času na porozmýšľanie“. 

Organizácia riešiaca problém modernizácie spojenej s úsporou energie sa musí na začiatku 
rozhodnúť, či zvolí štandardný postup investičnej výstavby, alebo aplikuje model EPC. 

Obidva prístupy sú legitímne a ich voľba závisí na stratégii a zdrojoch organizácie. 

  

II. EPC (Energy Performance Contracting) 

 

 Je to energetická služba so zmluvne zaručenou úsporou, ktorá je zameraná na 
komplexné zníženie prevádzkových nákladov na energie v budovách (plyn, elektrika, voda), 
prevádzkových areáloch a podobne. EPC je forma finančného nástroja, kde zákazník /v tomto 
prípade mesto Nováky/ nepotrebuje vlastné finančné zdroje na investičné zabezpečenie 
realizácie úsporných opatrení.  

Zníženie energetických nákladov sa vykonáva pomocou úsporných opatrení (hlavne 
technologického charakteru do modernizácie energetického hospodárstva a súvisiacich 
organizačných opatrení). Hodnota dosahovaných úspor je vždy zmluvne zaručená. 

Je to komplexná odborná služba dodávaná na kľúč firmou energetických služieb - ESCO 
(Energy Service Company). ESCO môže poskytnúť potrebné finančné prostriedky, ktoré 
zákazník spláca až z preukázateľne dosahovaných úspor. V zásade platí, že výška splátok 
súvisí s dosahovanými úsporami. V prípade, že by garantované výšky úspor neboli dosiahnuté, 
ESCO doplatí zákazníkovi vzniknutý rozdiel. 

Zmluva na EPC sa obvykle uzatvára na dobu 3 – 13 rokov podľa dohovoru s ohľadom 
na poskytnuté investície a dosahované úspory. 

EPC obvykle zahrňuje technologické úpravy a zmeny energetických systémov 
s dôrazom na zmeny spôsobu výroby, prenosu a spotreby energie a obsahuje všetky činnosti 
nutné k dosiahnutiu úspor energie a úmerne tomu tiež úsporu prevádzkových nákladov. Projekt 
je obvykle „šitý“ na mieru pre dané podmienky a sú v ňom zahrnuté: 

• energetická analýza súčasného stavu, 

• návrh opatrení na úsporu energie a znížení finančných nákladov, 

• inštaláciu a oživenie nových energeticky úsporných zariadení (event. rekonštruovaných), 
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• inštaláciu moderných systémov merania a regulácie, ktoré umožňujú dodávku iba 
potrebného množstva energie do jednotlivých časti budov a iba v takom časovom limite, aký 
je potrebný – systémy tepelnej regulácie bývajú spravidla doplnené o systémy IRC 
(Individuall Remote Control)  

• zavedenie kompletného systému energetického managementu, ktorý spočíva v inštalácii 
zariadenia umožňujúceho trvalý zber dát o spotrebách energií, v inštalácii špeciálneho 
software určeného na okamžité odhaľovanie vzniknutých odchýliek v spotrebe energie a 
v zavedenie potrebných väzieb a komunikačných kanálov v riadiacich štruktúrach zákazníka 
namierených na okamžitú elimináciu a prevenciu negatívnych odchýliek v spotrebe energie 

• skúška prevádzky inštalovaného zariadenia s prípadným vyškolením obsluhy, 

• meranie a sledovanie dosahovaných úspor energie, 

• dlhodobý dohľad nad funkčnosťou a výkonnosťou inštalovaného zariadenia (minimálne po 
dobu trvania zmluvného vzťahu) 

• financovanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu EPC dodávateľ zabezpečí: 

• analýzu súčasného stavu objektov  

• návrh modernizačných a prevádzkových opatrení na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti v súlade s potrebami zákazníka (aký komfort, finančný objem investície, 
návratnosť sa očakáva)  

• realizačný projekt  

• dodávateľský systém modernizácie  

• projektový manažment realizácie modernizácie  

• uvedenie do prevádzky  

• servis – dosahovanie úspor počas trvania zmluvy  

 

Postup modernizácie s použitím modelu EPC: 

  

• štúdia o možnosti uskutočnenia (feasibility study) postupom EPC, ktorá primerane 
hlboko rieši rozsah, náklady, výnosy, financovanie, ľudské zdroje, či ďalšie dôležité 
faktory 



3 
 

• spracovanie údajov o základnej perióde (spotrebe energií a spôsobe prevádzkovania 
pred realizáciou EPC projektu), 

• prieskum trhu zameraný najmä na poradcov a poskytovateľov EPC, 

• rozhodnutie o postupe obstarávania EPC a definovanie požadovaných špecifikácií a 
parametrov navrhovanej garantovanej energetickej služby, 

• obstarávanie a zazmluvnenie projektu 

• realizácia projektu na kľúč vybraným poskytovateľom služby EPC 

• monitorovanie a hodnotenie výsledkov projektu v zmysle zmluvy o EPC 

  

Tento postup je realizáciou stratégie „Obstaráme štandardizovaný balíček služieb EPC – 
zodpovedá to našim silám a prostriedkom“. 

Výsledok projektu zodpovedá kvalite zadania a vedenia procesu obstarávania/nákupu služby. 

Pri dobre vedenom procese ste dosiahli toto: 

• Máte obstarané riešenie s najlepším pomerom nákladov a získaných úspor (hodnota za 
peniaze) 

• Zapojili ste do konkurenčného boja externých expertov so špecifickým know-how v 
oblasti navrhovaných opatrení tak, aby sa našlo ekonomicky optimálne riešenie. 

• Získali ste pomoc pri financovaní 

• Obmedzili ste vlastné riziká. 

• Posilnili ste istotu dosiahnutia ekonomického efektu projektu využitím garancie 
dosiahnutých úspor. 

  

Za tieto prínosy očakávajú poskytovatelia EPC finančnú odmenu vo forme ziskovej marže. 

Jej výška je však obmedzená : 

1. a) potrebou dosiahnuť realistickú návratnosť tak, aby sa projekt vôbec uskutočnil (EPC 
firma do spracovania ponuky investuje značný čas a úsilie, a je silno motivovaná 
rozpracovaný projekt napokon uskutočniť) 

2. b) konkurenčnou situáciou na slovenskom trhu poskytovateľov garantovaných 
energetických služieb (na Slovensku je v súčasnosti previs ponuky EPC nad dopytom a 
tým aj tvrdá konkurenčná situácia) 

Poskytovatelia garantovaných energetických služieb (ESCO spoločnosti) často dosahujú nižšie 
nákupné ceny, pretože nakupujú vyššie počty zariadení a montážnych prác (majú množstevný 
rabat), alebo sú podnikateľsky napojení na výrobcov a dodávateľov dôležitých subdodávok. Aj 
tým sa vytvára priestor na nižšiu cenu EPC projektu. 

  

 

 

III. Porovnanie EPC s bežným dodávateľským vzťahom 

 

Na rozdiel od tradičného dodávateľského vzťahu (kedy najviac rizík nesie zákazník, proti 
ktorému obvykle stojí celý rad dodávateľov, ktorí nie sú zodpovední za celkový výsledok) má 
ESCO pri metóde EPC so zákazníkom úplne zhodný záujem – dosiahnuť pre neho čo 
najväčšieho výnosu = úspory energie. 
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ESCO dostane zaplatené len za podmienky, že bude dosiahnuté dodržanie zmluvne 
dohodnutých efektov /garantované úspory/. voči zákazníkovi ESCO vystupuje ako jediný 
dodávateľ a preberá zásadnú väčšinu  rizík spojených so zavedením úsporných opatrení (napr. 
poskytuje zmluvné garancie).  

 

IV. Hlavné prednosti EPC 

 

- dosiahnutie úspor energie bez zaťaženia rozpočtu – zákazník nepotrebuje finančné 
prostriedky behom realizácie úsporných opatrení, môže poskytnúť ESCO  

- zmluvná garancia minimálnych dosiahnutých úspor pokrývajúcich všetky potrebné 
investície a súvisiace náklady 

- zhodnotenie vlastného majetku zákazníka prostredníctvom nových moderných 
technológií – stáva sa jeho majetkom ihneď po inštalácii 

- energetické služby dodané na „kľúč“ – ESCO je zmluvne voči zákazníkovi jediný 
partner (dodávateľ), ktorý ručí za celkový výsledok (dosiahnutie úspor a finančný 
výsledok) a preberá na seba väčšinu rizík 

- ESCO dostane zaplatené iba vtedy, ak projekt prinesie úspory zákazníkovi 
v minimálne zmluvne garantovanej výške 

- dlhodobá garancia kladných ekonomických výsledkov zákazníka v energetickej 
oblasti 

- zníženie prevádzkových nákladov zákazníka 

- zlepšenie a zefektívnenie energetickej prevádzky zákazníka 

- zníženie nárokov na obsluhu energetického hospodárstva technické i organizačné 

- zlepšenie kvality pracovného prostredia 

- zlepšenie životného prostredia. 

 

V. Financovanie 

 

Pri metóde EPC nepotrebuje zákazník finančné prostriedky počas samotnej realizácie 
(inštalácie) energeticky úsporných opatrení. Zákazník spláca tieto a ostatné súvisiace náklady 
až nasledovne z dosahovaných úspor. Pritom ESCO zmluvne ručí zákazníkovi za dosiahnutie 
stanovených úspor (ktoré pokryjú všetky náklady súvisiace s energiami) a za to, že náklady 
zákazníka na energie neprevýšia v žiadnom roku platnosti zmluvy náklady pred zahájením 
projektu EPC. 

Zákazník môže využiť aj financovanie z vlastných zdrojov alebo kombináciou vlastných 
zdrojov a zdrojov ESCO spoločnosti. V tom prípade ESCO poskytne garanciu za zmluvne 
zjednané úspory.   

 

Model financovania a dosahovaných úspor 

Od začiatku úsporovej periódy až do konca projektu sú všetky realizované opatrenia 
financované na základe úspor.  

Garancia úspor znamená, že v prípade nedosiahnutia úspor je dodávateľ povinný uhradiť 
výpadok úspor vo výške aktuálnych cien. Ekonomický výsledok projektu je tak pre zákazníka 
dobre predvídateľný.  
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Dodávateľ /ESCO/ financuje projekt z vlastných zdrojov, alebo aranžuje financovanie treťou 
stranou. 

 

VI. Postup realizácie procesu 

  

Pre úspešné a efektívne prevedenie rekonštrukcie energetického hospodárstva metódou 
EPC v mestských budovách odporúčame nasledujúci postup: 

 

Kroky zabezpečujúce implementáciu EPC: 

 

Pre čo najoptimálnejšie nastavenie procesov implementácie je potrebné realizovať nasledovné 
kroky: 

a. zistenie skutkového stavu budovy z pohľadu energetických strát a stavu zdroja 
a rozvodov tepelnotechnického zabezpečenia 

b. navrhnutie opatrení zabezpečujúcich energetickú efektívnosť s primeranou 
nákladovosťou a návratnosťou 

c. výber ESCO spoločnosti na realizáciu EPC 

Bod c/ je možné realizovať ako prvý s tým, že ESCO spoločnosť zabezpečí kroky v písmenách 
a/ a  b/. V tomto prípade je potrebné do súťažných podkladov pre výber dodávateľa ESCO 
služby odborne nadefinovať podmienky účasti a opis predmetu obstarávania s návrhom zmluvy 
na dodávku služby spoločnosťou ESCO s aplikáciou EPC a kritériami hodnotenia. 

 

V prípade dodržania krokov v postupnosti a.b.c. sa bude postupovať nasledovne:  

 

1. Výber vhodného dodávateľa a uzavretie zmluvy na prevedenie Analýzy vhodnosti metódy 
EPC v mestských budovách, ktorých súčasťou sú nasledujúce základné body: 

o analýza efektívnosti energetického hospodárstva  

o odborný odhad investičných nákladov na energeticky úsporné opatrenia 

o odborný odhad dosiahnuteľných úspor cestou investičných opatrení  

o analýza najvhodnejšieho ekonomického modelu investície s primeranou 
návratnosťou.  
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2. Výber vhodného dodávateľa a uzavretie zmluvy na realizáciu úsporných opatrení metódou 
EPC s vybranou spoločnosťou energetických služieb (ESCO) vrátane projektovej 
dokumentácie a vyhodnocovania úspor. Vybratý dodávateľ bude musieť súhlasiť 
s podmienkou akceptácie energetickej štúdie, ktorá navrhuje najefektívnejšie opatrenia na 
dosiahnutie úspor pri primeranej návratnosti finančných zdrojov. 

 
Verejný obstarávateľ pre výber dodávateľa EPC nadefinuje podmienky účasti, hlavne: 
 

• osobitné postavenie uchádzačov 

• finančné a ekonomické postavenie uchádzačov 

• technická a odborná spôsobilosť uchádzačov  
 
medzi kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené za účelom výberu ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky patria hlavne: 
 

1. výška garantovaných ročných úspor v EUR s  DPH    
2. ponuková cena EPC v EUR s DPH 
3. zostatková cena zariadenia v EUR s DPH 
4. certifikovaná energetická účinnosť tepelného zdroja v % 
5. certifikovaná energetická účinnosť obnoviteľného zdroja v %  

 
 

  

VII. Zhrnutie 
 
 
Výhody: 
 

• modernizácia energetického systému budov,  
• zníženie nákladov na spotrebu energie,  
• zvýšenie spoľahlivosti,  
• zvýšenie hodnoty majetku,  
• zníženie znečistenia životného prostredia,  
• minimalizáciu rizík investícií,  
• zabezpečenie financovania modernizácie budov,  
• garanciu dlhodobej efektívnosti prevádzkovania,  
• zníženie rizika – dodávku riešenia na kľúč s poskytnutím garancie za výsledok projektu, 

 
Mesto nepotrebuje mať vlastné finančné zdroje na realizáciu investície vo forme opatrení na 
dosiahnutie energetických úspor. ESCO spoločnosť musí garantovať dosiahnuté úspory cez 
ktoré sa bude splácať investičný vklad ESCO spoločnosti. V prípade nedosiahnutia 
garantovaných úspor mesto nebude za konkrétne obdobie splácať investičný vklad -v tomto 
prípade to je nákladová položka ESCO spoločnosti. 
 
 
Nevýhody: 
 

• financovanie systémom EPC sa premieta do dlhu mesta ako splátka budúcich období – 
zvyšuje sa zadlženosť mesta. 

• vysoká náročnosť na odborné znalosti na strane verejného obstarávateľa pri 
spracovávaní súťažných podkladov 

• potreba zapojenie externých odborníkov do prípravnej fázy pred spustením procesu 
verejného obstarávania  
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Riziká: 
 

• EPC projekt nevedel naplniť očakávania zákazníka vyžadujúceho drahé modernizácie 
vedúce k malým úsporám nákladov, alebo pre príliš dlhú návratnosti 

• zložitosť a časová náročnosť prípravy a procesu obstarávania 
• v organizácii budúceho prijímateľa /mesta/ garantovanej energetickej služby vznikli 

rozpory ohľadne správneho postupu a jeho možného výsledku 
• vo väčšine prípadov potom nedošlo ani k riešeniu problému cez vlastnú investíciu, ale 

riešenie bolo odložené a nerealizovalo sa. 
 
 
Náklady: 
 

1. Mesto nebude mať priame náklady na samotnú realizáciu opatrení na zvýšenie 
energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnutia úspor pri výrobe tepla a teplej vody. 
Náklady budú potrebné na spracovanie odborných podkladov pre realizáciu verejného 
obstarávania ako energetický audit a spracovanie opisu predmetu zákazky s realizáciou 
procesu verejného obstarávania.  

2. Samotné splácanie poskytnutej služby EPC bude realizované z dosiahnutých úspor, to 
znamená, že rozpočtované prostriedky na vykurovanie a energie budú rozpočtované 
v úrovni referenčného roku a rozdiel medzi spotrebou po realizácii opatrení a rozpočtom 
bude tvoriť úsporu z ktorej sa bude splácať EPC.  

 
 
 
VIII. Záver 
 
Modernizácia bez potreby pohotových finančných prostriedkov prijímateľa služby je riešenie na 
istotu. Netreba čakať na neskôr, či na získanie dodatočných zdrojov. 
Pri projektoch EPC sa modernizácia zrealizuje, systém efektívne slúži a z ušetrených 
prostriedkov sa spláca. Problém zákazníka je včas vyriešený namiesto odloženia a neriešenia 
problému. 
  
Možno výrazy feasibility study, či spracovanie údajov o základnej perióde znejú ako z učebnice 
manažmentu. Ale v prípade malých a jednoduchých projektov sú to zvládnuteľné procesy aj pre 
organizácie, ktoré na to nemajú špecialistov. Postačí kombinácia elementárnych technických a 
ekonomických znalostí, skúsenosti s riadením a zdravý sedliacky rozum. 
Naopak, pri veľkých a zložitých projektoch s variantnými riešeniami je výhodnejšie obrátiť sa na 
odborných poradcov projektov EPC. 
 
 
 


