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program pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 v
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1. Dilema - problém rozdílné motivace
Problém rozdílné motivace zúčastněných stran je jednou z nejzásadnějších výzev v
přístupu k ekonomicky výhodnému řešení energeticky úsporných projektů, a to na celém
světě. Fakt, že přínosy investic do energeticky úsporných opatření (obvykle učiněných
majitelem budovy) nevyužívá majitel ale uživatel, vede k oddalování nebo neřešení
modernizace objektu. Tento problém není omezen pouze na pronajímané rezidenční
nebo komerční prostory. Vyskytuje se také v soukromé sféře a ve značném množství u
objektů veřejné správy, kde odpovědnost za investice do energeticky úsporných
opatření (kapitálové náklady) a odpovědnost za provozní náklady, ve kterých se projeví
výsledné úspory, bývají rozděleny do různých organizačních složek. V důsledku toho
zůstává významný potenciál úspor nevyužit a ekonomicky výhodné investice do
energeticky úsporných projektů nejsou realizovány - čistě proto, že buď oddělení
investic, nebo provozní rozpočet neprofituje z realizace úsporných opatření.
V případě použití modelu energetických služeb jakým je např. metoda EPC, náleží
významná část přínosů realizace úsporných opatření firmě ESCO (investice je splácena
z dosažených úspor). To bývá výzvou a komplikací v případech, kdy majitel budovy není
současně jejím uživatelem. Pro překonání tohoto rozporu je potřeba řešení, které zajistí
všem třem zúčastněným stranám (majitel, uživatel/nájemce a ESCO) spravedlivý podíl
na nákladech a přínosech (přístup Triple-Win-Solution – přínos pro všechny zúčastněné
strany).
Základem pro zavedení přístupu “Triple-Win-Solution”, je stanovení kvalitního
smluvního rámce mezi všemi třemi zúčastněnými stranami. Zatímco obecně je takový
rámec dosažitelný, výraznému vývoji v této oblasti dosud vždy bránily předpokládané
vysoké náklady tohoto uspořádání. Důležitým faktorem je, že majitel (pronajímatel) a
uživatel (nájemce) tradičně nesdílejí stejný zájem. Překlenutí propasti a zahájení
spolupráce na realizaci projektu bývá v atmosféře vzájemné nedůvěry velmi obtížný
úkol.
Obecně jde o následující rozpory v zájmech zúčastněných stran:
•
•

Majitel chce maximalizovat svůj zisk s minimálními náklady, např. tím, že nechce
nést náklady na realizaci projektu firmou ESCO, zejména když se úspory projeví
na účtech jiných stran.
Nájemce chce maximalizovat svůj přínos z realizace úspor snížením svých
nákladů na spotřebu energie a údržbu, tudíž zapojením firmy ESCO (ale nechce
se podílet na platbách firmě ESCO).

Ačkoli by tedy mohl být přínos (tj. úspora nákladů, vyšší komfort, zhodnocení
nemovitosti) pro majitele i nájemce společný, nedochází k němu kvůli rozdílným
zájmům/cílům majitele a nájemce. K úspěšnému vyřešení tohoto rozporu jsou nutné
inovativní smluvní postupy.
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2. Triple win solution – přínos pro všechny zúčastněné
strany
Je-li projekt EPC realizován pro klienta, který je současně majitelem i uživatelem
objektu, je velmi snadné představit si přidanou hodnotu ve všech oblastech (tj. úspora
energie, zhodnocení nemovitosti, vyšší komfort atd.). Přesné a detailní vyhodnocení v
tomto případě, pokud jde o tvrdá čísla, není tak podstatné. K realizaci projektu
energetických opatření pomocí EPC za pomoci firmy ESCO stačí, pokládá-li majitel
přínosy za dostatečně zajímavé.
Jestliže je zapojena třetí strana, (v případě, že majitel a uživatel/nájemce nejsou jedna
a táž osoba), přesné hodnocení nově vytvořených přínosů (a také ztrát) je důležité, a to
z důvodu rozdělení peněžních toků, investičních podílů a rizik mezi zúčastněné strany.
V takovémto případě je nutné zapojit všechny tři strany do jednání, je důležitý způsob
motivace, aby pro všechny tři strany byl dosažitelný nějaký přínos.
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Tyto tři strany jsou:
•
•
•

Majitel zařízení;
Nájemce/uživatel zařízení;
Firma ESCO realizující energeticky úsporná opatření (ESM).

Obecně je vhodné hledat takové řešení, které přináší výhody všem zúčastněným
stranám. Otázkou je, jak takový přínos definovat – nemusí jít vždy o peníze. Koncept
řešení je popsán dále v textu.
Pokud by se ukázalo, že přesvědčit všechny tři zúčastněné strany není možné, je nutné
hledat řešení, kdy třetí strana nebude zahrnuta do smluvních vztahů, ale zároveň je
zapotřebí ušetřit tuto stranu případných nežádoucích vedlejších účinků. Toho je možné
docílit dvěma dostupnými variantami:
1. Dvoustranná dohoda mezi majitelem a firmou ESCO, např. o nájemném, včetně
plateb za služby a energii se smluvně zaručenými podmínkami komfortu vnitřního
prostředí, které jsou monitorovány a řízeny příslušným přístrojovým vybavením.
2. Dvoustranná dohoda mezi nájemcem a firmou ESCO, např. o účtování investic do
energeticky úsporných opatření přímo nájemci, např. formou tak zvaného on-bill
financování v rámci smlouvy s dodavateli energie.
Jelikož EPC trhy v Evropských zemích mají velmi rozdílné rámcové podmínky, jsou
jednotlivé případy a smluvní řešení uvedeny obecně.
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2.1. Případ 1: Majitel a nájemce uzavírají smlouvu o EPC s firmou
ESCO
Použitelné pro:
•
•
•

Veřejné subjekty v pronajatých zařízeních
Komerční nemovitosti
Bytový sektor (volitelně)

Myšlenka: Toto řešení lze považovat za ideální pro optimální výsledky projektu EPC,
protože lze konkrétně řešit potřeby majitele i nájemce. Hlavní výhodou tohoto případu
je, že majitel a nájemce mají společný zájem, a to řešit konkrétní technická opatření v
budově. V tomto případě je všem stranám jasné, že spravedlivé sdílení nákladů a výhod
je nutností pro jejich spokojené koexistování.
Konkrétněji vyjádřeno, důležitou roli hrají tyto aspekty:
•
•
•

•
•

Shoda mezi oběma stranami, že v budově existuje významný potenciál úspor
nákladů na spotřebu energie, případně (ale nikoli nutně) s poměrně krátkou
dobou návratnosti.
I když majitel vidí potenciál pro rekonstrukci, není ochoten investovat, protože je
pro něj obtížné refinancovat investici (např. zvýšením nájemného).
Nájemce chápe, že se musí finančně podílet na realizaci opatření (protože jeho
přínosem bude zásadní úspora nákladů na energii), ale chce mít úspory energie
zaručené, aby se výše jeho nájemného zahrnujícího i platby za služby a dodávky
energie nezvyšovala. Kromě toho, většina energeticky úsporných opatření vede
ke zvýšení komfortu – tuto skutečnost využije pouze nájemce.
Obě strany jsou připraveny zapojit do financování opatření soukromou firmu
ESCO, která poskytne záruky na dosažení smluvní hodnoty úspor energie.
Volitelně: obě strany počítají se zapojením facilitátora projektu EPC, který
pomůže při rozvoji projektu, výběrovém řízení a případně také při řešení sporů
(např. s firmou ESCO).

Faktory, které je třeba vzít v úvahu:
Přínosy pro majitele:

Přínosy pro nájemce:

Oprava / výměna starých spotřebičů
(lze vyjádřit v € / Kč).

Úspora nákladů díky nižší spotřebě energie (€ / Kč).

Úspora nákladů na údržbu a opravy
(lze vyjádřit v € / Kč).

Vyšší produktivita (díky nižší nemocnosti, menšímu
přehřívání v létě atd.)
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Zhodnocení budovy (případně zlepšení Stabilní/lepší komfort (nepeněžní) (to je silný
energetické třídy v PENB), což může
argument pouze v případě, že výchozí podmínky
být (potenciálně) zohledněno (v €) v
nejsou považovány za dostatečné)
nových nájemních smlouvách nebo
vyšších hypotékách)
Volitelně: úspory nákladů na spotřebu
energie ve společných prostorách
(např. schodiště, sklepy, spojovací
chodby v nákupních centrech).

Jsou možná i další vylepšení budovy, která nejsou
spojená s úsporou energie.

Image

Dostupnost periodických a aktuálních dat a
referenčních údajů o spotřebě/nákladech, tepelném
komfortu atd.
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V tomto případě musí být práva a povinnosti transparentně a spravedlivě rozdělena
mezi oba partnery. Efektivní způsob je přerozdělení plateb a rizik včetně jasné dohody,
která ze zúčastněných stran bude využívat přínosy v případě nadúspor.
Pro tento proces je výhodné najmout facilitátora, který nalezne spravedlivou rovnováhu
pro všechny zúčastněné strany s přihlédnutím k výhodám uvedeným níže v textu.
Facilitátor zpracuje projekt, do kterého zahrne uživatele i majitele, asistuje při výběru
kvalifikované firmy ESCO a řídí dosahování smluvně garantovaných úspor.
Doporučovaným řešením je, aby projektového facilitátora najali a platili společně majitel
a nájemce. Tak lze zaručit, že bude facilitátor objektivní, nebude stranit ani majiteli, ani
nájemci1.

Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Oboustranný záměr jít společně do projektu
předem zabrání problémům.

Ojedinělá situace, kdy obě strany chtějí být
aktivní.

Legislativní překážky lze překonat snadněji
díky oboustrannému závazku.

Projekt nemá šanci, jestliže mezi majitelem a
nájemcem panuje napětí / nedůvěra.

Podpora zkušeného facilitátora zvyšuje šanci
na úspěch.

Velký počet nájemců komplikuje komunikaci.

Jednotlivé situace brání standardizaci procesů
a dokumentů.

2.2. Případ 2: Majitel uzavírá smlouvu o projektu EPC
Dvoustranné dohody mezi majitelem a ESCO jsou jednodušší z hlediska řešení
rozdělení nákladů a výnosů, protože ve většině případů majitel vlastní objekt dostatečně
dlouhou dobu ve vztahu k návratnosti realizovaného úsporného opatření. Na druhou
stranu uspořené finanční prostředky získává financující subjekt, namísto okamžitého
snížení poplatků, které platí třetí strana (např. nájemce).

2.2.1. Případ 2a: EPC smlouva zahrnující předávání finančních úspor

1 Jestliže najmutí společného facilitátora není z jakýchkoli důvodů možné, zúčastněné strany mohou zaangažovat
každá svého EPC konzultanta. Ačkoli tento přístup zvedne náklady, může přispět k úspěšnosti projektu.
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Použitelné pro:
•
•

Obytné budovy
Komerční kancelářské budovy

Myšlenka: V běžné smlouvě mezi majitelem a nájemcem, podle které nájemce platí
účty za energii podle spotřeby, je nutné nastavit mechanismus mezi majitelem a nájemci
o předávání finančních prostředků za dosažené (nebo garantované) úspory majiteli
(nebo firmě ESCO, pokud financuje projekt). Toto opatření je nutné v případě, kdy
neexistuje zákonná povinnost přeposílat tyto úspory (nebo se jeví jako nereálná a příliš
obtížně dosažitelná).
Pro dosažení takové dohody je nutné nájemce motivovat, nabídnout mu nějakou
významnou výhodu. Jelikož úspory nákladů budou z velké části používány ke splácení
investice, bude třeba najít pro nájemce zajímavý “balíček” výhod, který bude zahrnovat
energetickou účinnost a další přínosy (také známé jako vícenásobné přínosy), např.:
•
•
•
•
•
•

Fotovoltaika a zelená elektřina pro nájemce;
Zelené fasády
Lepší osvětlení, čerstvý vzduch, méně hluku (platí pouze v případě, že tyto
podmínky nebyly v souladu s normou)
Smart technologie (např. inteligentní regulace topení);
Nové/dodatečně přistavěné balkóny nebo stínicí technika;
Zpřístupnění atraktivního financování z veřejných zdrojů / dalších variant
financování.

Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Zhodnocení nemovitosti

Dodatečné investice nelze splácet pouze z
úspor energie.

Marketingová hodnota pro obě strany (např. u Projekt nemá šanci, jestliže mezi majitelem a
obchodů).
nájemcem panuje napětí / nedůvěra.
Je nutný souhlas jednotlivých nájemců – čím
vice nájemců, tím větší úsilí a vyšší riziko, že
někteří nepodepíší..

V případě nových nájemních smluv je
zavedení snazší (např. po kompletní
rekonstrukci).
Podpora ze strany zkušeného facilitátora
zvyšuje šance na úspěch.
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Nejlepší praxe: Tento koncept byl vyzkoušen v pilotním projektu se společenstvím
vlastníků bytových jednotek v Berlíně. Berlínská energetická agentura působí jako
ESCO a garantuje vyšší energetickou účinnost díky lepšímu provozu největší rezidenční
solární tepelné elektrárny v Berlíně a otopné soustavy, což vede k úsporám paliva.
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2.2.2. Případ 2b: EPC smlouva na vlastní účet majitele
Použitelné pro:
•
•

Obytné budovy
Komerční kancelářské budovy

Myšlenka: V případě, že nájemce nelze přesvědčit o výhodách projektu EPC, může
majitel i nadále usilovat o realizaci projektu sám, přičemž akceptuje, že splácení
úsporného opatření nebude realizováno z (předaných) úspor. Majitel má následující
možnosti:
1. Využití záloh do fondu oprav, který je zaváděn v každém případě;
2. Snížení výdajů na opravy, provoz a údržbu (budou předány firmě ESCO);
3. Úspora nákladů na spotřebu energie ve společných prostorách (např. schodiště,
sklepy, spojovací chodby v nákupních střediscích);
4. Zvýšení hodnoty nemovitosti (potenciálně vyšší nájemné; vyšší hypotéky).
Je důležité zdůraznit, že z pohledu řízení většího portfolia budov, hodnotu nemovitosti
lze zvýšit pouze tehdy, dojde-li ke změně nájemců (v závislosti na průměrné fluktuaci
nájemců zařízení) nebo v případě prodeje nemovitosti.
Takový projekt může být reálný pouze v případě, pokud platí jedna nebo více
následujících podmínek:
1. Předpokládá se rozsáhlá rekonstrukce (tj. fasáda, kotel, ventilační systém, rozvod
tepla atd.)
2. Předpokládá se velká fluktuace.
U nově uzavíraných nájemních smluv má majitel dvě možnosti, jak smlouvu upravit v
návaznosti na zvýšení hodnoty nemovitosti:
1. Nájemní smlouvu lze změnit na smlouvu „all-inclusive“, tzn. včetně poplatků,
zahrnující paušální poplatky za energii (nebo alespoň částečný paušál, s vyloučením
platby za elektřinu). Majitel je tudíž finančně motivován, aby pokračoval v dalším
zvyšování energetické účinnosti, protože díky všem dalším dosaženým úsporám se
okamžitě snižují jeho účty za energii. Aby majitel mohl uplatňovat tuto strategii, měl
by podrobně sledovat právní předpisy příslušné členské země, zda tento postup
umožňují.
2. Nájemné lze zvýšit v poměru k nižším provozním nákladům (nezvyšuje se poplatek
za teplo), takže celkové náklady pro budoucí nájemce se zachovají stejné. Nájemné
by mohlo také být zvýšeno nad stávající úroveň, pokud díky projektu EPC dojde ke
zlepšení infrastruktury a/nebo komfortních podmínek. Tuto možnost lze využít v
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každém případě, je třeba brát v úvahu, že budoucí energeticky úsporná opatření
budou realizována opět pouze na účet majitele.

Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Přímý závazek nájemců není nutný.

Ziskovosti se dosahuje obtížněji.

Legislativní překážky lze snadněji překonat
oboustranným závazkem.

Nájmy s paušální platbou za energii mohou
zvyšovat negativní efekt provozu objektu ze
strany nájemců.
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2.2.3. Případ 2c: Postupná rekonstrukce objektů, které jsou součástmi
větších bytových celků
Použitelné pro: Sociální bydlení (velká sídliště)
•
•
•
•

centrální systém zásobování teplem
ventilace
klimatizace (HVAC - vzduchotechnika)
příprava teplé vody

Myšlenka: Ke splácení investic okamžitým zvýšením nájmu lze přistoupit v případě
realizace opatření v prázdných bytových jednotkách. To by samozřejmě bylo složité v
situaci, kdy jsou volné pouze některé bytové jednotky v rámci jednoho objektu, protože
to vylučuje realizaci opatření, která mohou být realizována pouze v rámci celé budovy
(tj. systém rozvodu tepla).
V některých případech lze docílit vystěhování nájemníků z budovy proaktivním řízením
většího portfolia budov, a to následujícím způsobem:
Z jedné budovy jsou vystěhováni všichni nájemníci, budova je zrekonstruována a
pronajata novým nájemcům za vyšší nájemné. To je možné provést pouze v případě,
že má majitel prostředky k přesunutí původních nájemců do jiné budovy, která je nová
nebo nově rekonstruovaná a vyznačuje se větším komfortem než budova určená k
rekonstrukci nebo prostředky k jiné pozitivní motivaci. Tento přístup dobře funguje u
rozsáhlých sídlišť (tj. u sociálního bydlení).
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Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Okamžité splácení opatření ze zvýšeného Možnost přesunout nájemníky do jiné
nájemného.
budovy může být omezená.
Kombinace s komplexní rekonstrukcí.

Je potřeba dlouhodobý plán.

Nejlepší praxe: Tento koncept již byl realizován, např. v obytné čtvrti „KarlsruheRintheim“ v Německu. V letech 2008 – 2015 bylo úspěšně rekonstruováno 45 budov s
1 308 byty o obytné ploše 87 000 m2. Tato rekonstrukce se dotkla přibližně 3 000
nájemníků.

Více informací: „Integrales Quartiers-Energiekonzept Karlsruhe-Rintheim“, R. Jank, R.
Kuklinski Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart (2015)
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2.2.4. Případ 2d: Nájemné včetně služeb a paušálních poplatků (allinclusive)
Použitelné pro:
•
•
•
•
•

studentské koleje
domovy pro seniory
nákupní centra
komerční kancelářské budovy
budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Myšlenka: Existují některé sektory, které umožňují stanovení nájemného včetně služeb
a paušálních poplatků za energii (např. za vytápění a teplou vodu). Tyto smlouvy
běžně/někdy implicitně obsahují klauzuli, která v prostředí stanoví komfortní podmínky
pro teplotu, vlhkost atd.
Za těchto předpokladů všechny dosažené úspory (při trvalém dodržování smluvních
parametrů komfortu) vedou okamžitě k úsporám nákladů na spotřebu energie ve
prospěch majitele budovy a mohou být proto použity ke splácení investice do
energeticky úsporných opatření.
Aby bylo zajištěno, že účinky energeticky úsporných opatření nepřijdou nazmar
nesprávným chováním (např. větráním) způsobujícím negativní efekt (tzv. rebound
effect), je třeba zvážit použití přístrojového vybavení (např. pokojových teplotních čidel,
okenních čidel, inteligentní regulace vytápění). Tato zařízení současně mohou být
používána ke zdokumentování pravidelného dosahování smluvních podmínek komfortu
prostředí.

Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Majitel ihned profituje z úspor.

Použitelné pouze u některých skupin
klientů.

Není nutný dodatečný souhlas nájemce.
Téměř shodné se standardní metodou EPC
ve veřejných budovách.
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2.3. Případ 3: Záměr nájemce uzavřít smlouvu o projektu EPC
2.3.1. Případ 3a: EPC smlouva se souhlasem majitele
Použitelné pro:
• oddělení ve veřejných organizacích
• objekty k prodeji a zpětnému pronájmu
• dlouhodobé nájemní smlouvy
Myšlenka: Podle většiny nájemních smluv platí nájemce náklady na energie v závislosti
na skutečné spotřebě. Jde o standardní způsob v případě elektrické energie a většinou
používaný způsob v případě vytápění. Nájemce má proto přímou motivaci snížit
energetickou náročnost svých prostor. Na druhou stranu mnoho nájemců vidí riziko v
tom, že v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy (před dosažením návratnosti
opatření) se investice do energeticky úsporného opatření nevyplatí. To znamená, že
tento postup je reálný pouze tehdy, pokud má nájemce v úmyslu využívat zařízení déle
než je smluvní období nebo také v případě, že energeticky úsporná technologie s sebou
přináší další benefity, které by rád využíval (např. inteligentní domácnost).
V tomto případě jen musí majitel souhlasit s tím, že opatření v rámci smlouvy o projektu
EPC lze implementovat. Jestliže získání souhlasu nájemce není z jakéhokoli důvodu
možné, je rozsah opatření omezen na ta, která jsou vratná v případě odstěhování
nájemce.
V rámci tohoto řešení je třeba zvážit některé aspekty:
•

Jestliže existuje potenciální riziko, že si nájemce pronajme zařízení na dobu
kratší než je trvání projektu EPC, musí majitel souhlasit s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy by buď musel vstoupit do smluvního vztahu na
projekt EPC místo nájemce nebo nájemci zaplatit zůstatkovou hodnotu. V
prvním případě musí smlouva obsahovat předpoklad, že je možné převést
smlouvu klienta na jiný subjekt; v druhém případě musí být součástí smlouvy o
projektu EPC možnost “odstoupení od smlouvy”.
• Maximální doba návratnosti musí také zohledňovat předpokládanou dobu
nájmu. Jinak by investice nebyla pro nájemce ekonomická, s výjimkou situace,
kdy díky ostatním přínosům vyplývajícím z opatření je investice opodstatněná.
Mezi tyto další přínosy může patřit:
o Zabezpečení dodávek, řízení zátěže (limitní kapacita energetické
soustavy)
o Image a marketing, zprávy o udržitelnosti, společenská odpovědnost firem
(CSR), emise skleníkových plynů, emise do ovzduší
o Zdraví a pocit pohody
o Produktivita a zaměstnanost
18

Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Smluvní klient ihned profituje z úspor.

Riziko předčasného ukončení nájemní
smlouvy.

Smluvní klient a uživatel jsou jedna
osoba, čímž motivace pro správné
chování uživatele již existuje.

Financování může být obtížné kvůli
nedostatečnému zabezpečení.

Souhlas majitele je nutný.

Nejlepší praxe: Příkladem takového případu je projekt krytého bazénu Aquanova
Wiener Neustadt v Rakousku. Majitel budovy je pronajímatel a město si budovu
dlouhodobě pronajalo. Majitel musel obecně s projektem souhlasit, ale neměl žádné
další povinnosti. V současné době ušetří magistrát Wiener Neustadt ročně náklady na
spotřebu energie ve výši 214.000 €.
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Více informací: http://guarantee-project.eu/au/bestpractice/

2.3.2. Případ 3b: Přímé smlouvy s nájemci v kombinaci se smlouvami s
dodavateli energie
Použitelné pro:
•
•
•

Bytový nájemní sektor
Komerční nájemní sektor
Dílčí oddělení a expozice ve velkých organizacích (veřejných, průmyslových,
nemocnicích)

Myšlenka: V případě, že má klient uzavřené smlouvy přímo s dodavateli energií nebo
dalšími poskytovateli, otvírá se možnost financovat opatření způsobem “on-bill”, což
znamená splácení investice formou splátek spolu s fakturou za energie dodavateli
energie. Předem musí nájemce zjistit, zda lze změnit dodavatele energie (tzn.
elektřiny) nebo nikoli (tzn. centrální zásobování teplem). U zásobování teplem je
nájemce závislý na tom, zda stávající poskytovatel nabízí službu on-bill financing.
Toto řešení je vhodné zejména pro organizace, kde jsou procesy schvalování a
plánování rozpočtu zdlouhavé a složité. Podobně jako u případu 3a je nutno myslet na
to, aby návratnost opatření nebyla delší, než je předpokládané nájemní období.
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Výhody a nevýhody:
VÝHODY

NEVÝHODY

Smluvní klient ihned těží z dosažených
úspor.

Riziko předčasného ukončení nájemní
smlouvy.

Smluvní klient a uživatel jsou jedna
osoba, čímž motivace pro správné
chování uživatele již existuje.

Souhlas majitele je nutný.

Financování nepotřebuje dodatečné
schválení.

Nejlepší praxe: Podobné projekty ji byly realizovány, např. GEA Projekt Retzhof –
Integrated Energy Contracting. U tří budov různého stáří byla provedena energetická
rekonstrukce.
Více informací:

http://guarantee-project.eu/au/bestpractice/
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Projekt guarantEE
Energy Performance Contracting (energetické služby se zaručenou úsporou)
Energetické služby, jako např. Energy Performance Contracting (EPC), pomáhají
majitelům budov při modernizaci jejich zařízení. Plánování, financování, realizace a
údržba řady technických opatření je zajišťovaná externě zkušenou společností
poskytující energetické služby (ESCO).
Firma ESCO
•
•
•

Financuje všechny investice z následujících úspor energie,
Zaručuje klientovi úspory energie a nákladů,
Nese finanční a technická rizika a riziko za úspěšnou realizaci projektu.

Energetické úspory – zaručené
Projekt guarantEE podporuje využívání metody Energy Performance Contracting ve
veřejném a soukromém sektoru v Evropě zejména
•
•
•

vyvíjením inovativních řešení metody EPC pro pronajatá zařízení,
vytvářením flexibilnější podoby EPC, kterou by klienti v soukromém sektoru lépe
využili,
podporou pilotních projektů EPC za pomoci zkušených facilitátorů.

Projekt guarantEE je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU
Horizont 2020.
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Partneři projektu guarantEE

Rakousko I Grazer Energieagentur
Belgie I Factor 4
Česká republika I ENVIROS, s.r.o.
Francie I Sem energies positif
Německo I Berliner Energieagentur
Irsko I City of Dublin Energy
Management Agency Limited
Itálie I Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenible

Litva I Public Intvestment Development
Agency
Nizozemsko I Rijksdienst voor Ondememend
Nederland
Norsko I Norsk Enok Og Energi As
Rumunsko I TUD Business Consulting SRL
Slovensko I Energeticke Centrum Bratislava
Slovinsko I Institut Jozef Stefan
Španělsko I Institut Catala d’ energia
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CO KDYŽ…
... investor není příjemcem úspor nákladů na spotřebu energie?
... úspory nemohou být použity na splácení investice?

TROJÍ PŘÍNOS...
... ukazuje řešení pro refinancování
... umožňuje všem stranám mít z investice prospěch
... vizualizuje dříve nerozpoznané další hodnoty.
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