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Celých 40 % veškeré vyrobené energie 
spotřebují budovy. V době, kdy neustále ros-
tou ceny paliv a energií, snižování jejich ener-
getické náročnosti stále nabývá na významu. 
Řešení nabízí metoda Energy Performance 
Contracting (EPC). Za dvacet let bylo s po-
užitím metody EPC revitalizováno více než 
800 budov. Díky tomu se povedlo ušetřit 2,4 
miliardy korun. Tyto výsledky a mnoho dal-
ších informací poskytuje analýza, kterou zpra-
covala společnost Siemens ve spolupráci se 
členy Asociace poskytovatelů energetických 
služeb (APES).

V loňském roce uběhlo dvacet let od doby, 
kdy začala být metoda EPC v České republi-

Metoda EPC v praxi: 2,4 miliardy korun úspor 
za 20 let

ce využívána. Za tuto dobu bylo uskutečně-
no více než 170 projektů v celkové hodnotě  
3 miliardy korun. Snižování energetické ná-
ročnosti ale neznamená jen finanční úspo-
ry pro provozovatele objektů, nese s sebou 
také větší ohleduplnost k životnímu pro-
středí a důraz na trvale udržitelný rozvoj. 
Jen v České republice uvedená metoda ka-

ždý rok generuje úsporu ve výši až 21 tisíc 
tun CO2.

„Zákazník do projektu nemusí investo-
vat ani korunu, postačuje zpravidla dob-
rá vůle a nějaký čas pro přípravu. Přes-
to zůstává velké množství budov ne zce-
la energeticky efektivních. Jejich majitelé 
tak v součtu přicházejí ročně o desítky až 
stovky milionů korun,“ vysvětluje Radim 
Kohoutek, ředitel obchodního úseku ener-
getických služeb společnosti Siemens. Na-
bízí se zde tedy stále velký prostor pro za-

Co je EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) je poskytování energetických služeb se zaru-
čeným výsledkem. Základní princip metody EPC je v tom, že náklady na úsporná opatře-
ní jsou spláceny z dosažených úspor. Dodavatel – poskytovatel energetických služeb – na 
sebe přitom bere většinu finančních i technických rizik. Úsporná opatření financuje sám 
nebo s přispěním třetí strany.

Průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů je garantováno ustanovením 
ve smlouvě; smluvně je upravena i situace, kdy úspor není dosaženo.

Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze výrazně snížit spotřebu energie a kde 
je nutná rozsáhlá rekonstrukce.

U organizací financovaných ze státního rozpočtu je nutné projekt zaregistrovat prostřed-
nictvím odborného ministerstva v registru investičních akcí na ministerstvu financí bez ná-
roku na investice ze státního rozpočtu. U organizací financovaných z rozpočtu krajů, měst 
a obcí je nutné schválit záměr projektu zastupitelstvem kraje, města či obce a po výběru 
poskytovatele energetických služeb je nutné schválit také návrh smlouvy vítězného ucha-
zeče. Nejsnazší je dojednání smluvního vztahu u soukromých zákazníků, na něž se nevzta-
hují rozpočtová a další legislativní pravidla jako na veřejné organizace (výjimkou jsou sou-
kromé neziskové organizace).

Vzorová smlouva (primárně určená pro organizace financované státem, ale použitelná 
i pro jiné subjekty) a další související dokumenty lze najít na stránkách ministerstva prů-
myslu: www.mpo.cz/dokument105425.html. (ed)

Rozdělení zákazníků z hlediska 
vlastnictví objektu

Jedním ze základních rozdělení objektů 
pro využití metody EPC je rozdělení z hle-
diska majitele objektu, resp. jeho zřizova-
tele nebo vlastníka:
– stát (budovy státních organizací, podni-

ky s podílem státu atd.),
– ministerstva (budovy ministerstev, soudy, 

fakultní nemocnice, vysoké školy atd.),
– kraj (budovy ve vlastnictví krajů – ško-

ly, zdravotnická zařízení, kulturní domy, 
lázně, zimní stadiony, bazény, administ-
rativní budovy atd.),

– města (budovy ve vlastnictví měst – ško-
ly, zdravotnická zařízení, kulturní domy, 
lázně, zimní stadiony, bazény, administ-
rativní budovy atd.),

– soukromý sektor (objekty v soukromém 
vlastnictví – výrobní závody, hotely, láz-
ně atd.).
Zařízení stejného typu může být zřízeno 

a vlastněno pokaždé někým jiným. Typic-
kým příkladem jsou zdravotnická zařízení 
nebo školy. Jejich zřizovatelem může být 
ministerstvo zdravotnictví, kraj nebo měs-
to, ale i soukromá společnost.

Na obr. 2 je vidět, jaký podíl na investi-
cích mají jednotliví zřizovatelé či vlastníci 
objektů. Ale z porovnání počtů projektů se 
zaručenou úsporou je zřejmé, že kraje za-
tím realizovaly pouze něco kolem dvace-
ti projektů, zatímco města téměř sedmde-
sát projektů.

Z toho vyplývá, že projekty realizované 
kraji jsou z investičního hlediska mnohem 
větší. Zatím největší projekt se zaručenou 
úsporou realizoval Moravskoslezský kraj. 
Jde o soubor třinácti objektů, kde bude po-
mocí investice téměř 130 milionů korun do-
saženo garantované úspory ve výši 23 mili-
onů korun za rok.

hlavní město Praha – 34 %

Jihočeský kraj – 2 %

Jihomoravský kraj – 3 %

Karlovarský kraj – 0 %

Kraj Vysočina – 5 %

Královehradecký kraj – 4 %

Liberecký kraj – 6 %

Obr. 1. Regionální rozložení investic do pro-
jektů EPC v letech 1994 až 2014

Moravskoslezký kraj – 10 %

Olomoucký kraj – 7 %

Pardubický kraj – 13 %

Plzeňský kraj – 3 %

Slovensko – 1 %

Středočeský kraj – 8 %

Ústecký kraj – 4 %

Obr. 2. Rozdělení zákazníků z hlediska vlast-
nictví objektu (blíže viz text v rámečku)
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soukromá společnost – 13 %

stát, ostatní – 3 %
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vádění energeticky úsporných opatření, 
která jsou ekonomicky návratná, šetří ne-
obnovitelné zdroje energie a snižují emise 
skleníkových plynů.

Metodu EPC plně podporuje i česká le-
gislativa, která ji na základě evropské směr-
nice 2012/27/EU zakotvila i v českém práv-
ním řádu. Její právní úprava byla včleněna 

do novely zákona 406/2000 Sb., o hospoda-
ření energií, která nyní prochází schvalovacím 
procesem v Poslanecké sněmovně.

Analýza metody EPC, kterou zpracovala 
společnost Siemens, shrnuje dvacetiletý vý-
voj této metody na českém trhu. Autorům se 
podařilo vysvětlit makro- a mikroekonomic-
ké faktory, které využití rekonstrukcí pro-

střednictvím EPC ovlivňovaly a ovlivňují. 
Navíc díky rozhovorům s jednotlivými po-
skytovateli v České republice dokázali vy-
tvořit takřka kompletní databázi všech pro-
jektů, které byly na našem území dosud re-
alizovány.

(Siemens)

Společnost Siemens AG vyvinula pro ni-
zozemskou firmu Waternet Amsterdam 
systém ke sledování stavu vodních hrází 
a k vydání včasného varování před jejich 
hrozícím poškozením.

Moderní měřicí technika v podobě inteli-
gentních zařízení automatického měření nej-
různějších fyzikálních veličin a vyhodnoco-
vání naměřených údajů proniká velmi rychle 
do mnoha oblastí našeho života. Příkladem 
může být systém pro sledování stavu vod-
ních hrází a příslušné včasné varování vyvi-
nutý společností Siemens AG na objednávku 
nizozemské firmy Waternet Amsterdam za 
účelem včas rozpoznat a lokalizovat počína-
jící degradaci hrází a účinně tak předcházet 
jejich protržení.

Firma Waternet Amsterdam je provozo-
vatelem městského vodovodu i kanalizační 
sítě a v její kompetenci je i ochrana vodních 
hrází. Firma zodpovídá za hráze v délce více 
než 1 000 km v katastru Amsterdamu, kde na 
území o rozloze 700 km2, obklopeném hráze-
mi, žije více než milion obyvatel. V závislosti 
na použitém stavebním materiálu byla dosud 
vykonávnána periodická údržba hráze kaž-
dých pět až třicet let. Ať je použitým materiá-
lem písek, jíl, rašelina nebo zemina – stabili-
tu hráze je nezbytné pravidelně kontrolovat.

Uspořádání systému

Technické řešení, které vyvinula společ-
nost Siemens, využívá kombinované sníma-
če a inteligentní vyhodnocení jejich údajů. 
V současnosti prototyp systému absolvu-
je, zatím úspěšně, ověřovací zkoušky přímo 
v terénu. Řetězec snímačů dlouhý asi 5 km je 
zkušebně nainstalován na jedné z hrází v Am-
sterdamu (obr. 1) a poskytuje permanentně in-
formace o jejím stavu. Snímače jsou zapuště-
ny do hráze v roztečích asi 100 m a umístěny 
nad a pod hladinou přilehlého vodního toku 
(nádrže). Snímače měří teplotu, tlak a vlhkost 
v hrázi, polohu vodní hladiny a teplotu vody 
v kanálu a zjištěné hodnoty posílají rádiovým 
mobilním systémem GPRS do centrály, kde 

Snímače sledují stav vodních hrází

jsou údaje upravovány a porovnávány s řada-
mi dlouhodobě měřených hodnot, popř. jsou 
také v reálném čase k dispozici i v chytrém 
mobilním telefonu. K úspoře energie, dodáva-

né z baterií vestavěných do snímačů, jsou ak-
tuální hodnoty sledovaných veličin vysílány 
jednou za hodinu, ovšem při akutním nebez-
pečí se tento takt mění na minutový.

Činnost systému

Důležitým kritériem stavu hráze je její 
vnitřní teplota. Vyšší teplota uvnitř hráze to-
tiž značí vnikající vodu. Spodní voda, a tím 
i vnitřek hráze, má běžně teplotu asi 8 °C. Je-
-li např. náhle naměřena vnitřní teplota v hrá-
zi 14 °C, může to být upozornění, že hrozí 
její protržení, protože do hráze zřejmě vnik-
la z vnějšku teplejší voda. Systém v reálném 
čase porovnává aktuální údaje s výsledky dlou-
hodobých měření, které má uloženy v pamě-
ti. Pro co možná nejspolehlivější posouzení 
aktuálního stavu jsou důležité i takové infor-
mace jako např. : Jak vysoko je aktuál ně hla-
dina spodní vody? Jak vydatné jsou dešťo-
vé srážky běžně v tuto roční dobu na tomto 

místě? Panovalo před měřením období sucha, 
může tedy hráz vodu ještě pojmout, nebo je 
její materiál již nasycen? Významná je i zna-
lost materiálu hráze, protože dovoluje přesněji 

odhadnout, jak pravdě-
podobný je, při daném 
nasycení vodou, sesuv 
svahu hráze. Vyhodno-
covací algoritmus, vyu-
žívající neuronovou síť, 
rozlišuje mezi typický-
mi kolísáními a netypic-
kými odchylkami a te-
prve v kritickém přípa-
dě vydá výstrahu – často 
týdny i měsíce před tím, 
než kritický stav hráze 
skutečně nastane. Inte-
ligentní software může 
dokonce při stejných 
okrajových podmín-
kách stanovit přesné 
závěry pro každý úsek 
hráze, a to i pro místa, 
v nichž nejsou umístěny 
žádné senzory. Podle od-

hadů expertů může automatické sledování sta-
vu hrází snížit náklady na jejich údržbu o 10 až 
20 %, popř. i více.

Perspektiva širšího využití

Ochrana vodních hrází má při trvale stou-
pající hladině moří a při rostoucích počtech 
i intenzitě bouří po celém světě stále větší vý-
znam. Více než dvě třetiny měst v Evropě se 
již důkladně zabývají tím, jak se chránit před 
povodněmi, které přicházejí od moře a řek. Po-
dle údajů pojišťovny Rückversicherer Munich 
činily škody způsobené v roce 2013 záplavami 
asi 40 % z celkových škod vyvolaných ve světě 
přírodními katastrofami. To staví před systém 
pro sledování stavu vodních hrází od společ-
nosti Siemens slibnou perspektivu.
[Frühwarnsystem für Deiche besteht Praxistest. 
Pressemitteilung Siemens AG, 16. listopadu 2014.]

(Kab.) 

Obr. 1. Pracovník společnosti Siemens kontroluje snímač uložený 
v tělese hráze (foto: Siemens AG)


