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Realizované projekty EPC v ČR
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Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

28 let EPC v ČR
(1994-2022)

Zrealizovalo se 270 projektů
To odpovídá 1250 objektům
Investice ve výši 4,6 mld. Kč
Celková úspora 5,3 mld. Kč



Grafické znázornění principu EPC

3

vypršení smlouvyinstalace opatření 

p
ro

vo
zn

í n
ák

la
d

y

spotřeba s použitím EPC

úspory
zaručené úspory pro krytí 

splácených finančních nákladů

spotřeba bez použití EPC



Hlavní výhody kontraktu EPC
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dodavatel služby má stejný zájem jako klient – efektivní objem investic a co 

největší úspory energie

kontrakt zahrnuje komplexní službu – návrh, projekt, realizaci, uvedení do 

provozu, zodpovědnost za správný způsob provozu, sledování a vyhodnocování 

úspor

kontrakty garantují smluvně sjednanou výši úspor – při nedodržení objemu 

úspor dodavatel platí nadspotřebu energie (zákazník nepotřebuje žádné 

finanční rezervy na doplatky vyšší spotřeby)



Program ELENA
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Evropská investiční banka má k dispozici prostředky v programu ELENA od 

Evropské komise z programu Horizont 2020

NRB požádala o uvedené prostředky a vznikl program ELENA na podporu přípravy 

energeticky úsporných projektů

program je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a na investice stavebních 

a technologických opatření

technická pomoc při zpracování dokumentů před realizací projektů v budovách v 

soukromém a veřejném sektoru – prioritně u projektů EPC pro města
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počáteční technické poradenství

zpracování vstupní analýzy vhodnosti objektů 
pro využití metody EPC

zpracování žádosti o podporu  z příslušného 
dotačního programu (Operační program Životní 

prostředí) včetně povinných příloh

asistence při zadávání veřejných zakázek na 
poskytovatele EPC (ESCO)
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Obsah pomoci klientům NRB

NRB hradí 
90% 

nákladů
na 

přípravu 
EPC 

projektů



Poslání a vize NRB

Poslání – pomáhat udržitelnému ekonomickému

a sociálnímu rozvoji ČR

plní roli národní rozvojové banky ČR

pomáhá rozvoji ČR poskytováním finančních nástrojů

Vize – lídr v oblasti správy finančních nástrojů ČR

plně pod regulací ČNB

akcionáři NRB jsou 3 ministerstva – MF, MMR a MPO

efektivně využívá finanční prostředky EU a ČR ve formě FN

poskytuje řešení podnikatelům i veřejnému sektoru
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www.nrb.cz
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Další informace:  www.usporyelena.cz www.nrb.cz

https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-verejny-sektor/

Děkuji za pozornost

Vladimír Sochor
specialista pro EPC

vladimir.sochor@nrb.cz
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