Energetické služby se zaručeným výsledkem: Příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury
státní správy
Praha, 12. listopadu 2015

Závěry konference
Evropská komise identifikovala energetickou efektivnost jako klíčovou část své energetické politiky, a
energetické služby se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting, EPC) jako klíčový nástroj
k dosažení jejích cílů.
Jak je uvedeno ve směrnici o energetické účinnosti (Směrnice 2012/27/EU, tzv. EED), Evropská komise
zdůrazňuje, že: „Členské státy vybízejí veřejné subjekty, aby při vypisování veřejných zakázek na
poskytování služeb s významným energetickým dosahem zvážily možnost uzavření dlouhodobých smluv o
energetických službách, které by zajišťovaly úspory energie po dlouhou dobu“.
Evropská komise rovněž zdůraznila potřebu identifikovat a odstranit legislativní i nelegislativní překážky
ve využívání EPC a podpořit tak dosahování úspor energií. K těmto překážkám patří účetní pravidla a
postupy bránící tomu, aby se investice a průběžné finanční úspory plynoucí z úsporných opatření přiměřeně
odrážely v účetnictví po celou dobu trvání životního cyklu realizovaných opatření.
Metoda EPC je založena na konceptu, podle kterého jsou investice do energeticky úsporných opatření
spláceny z dosažených úspor provozních nákladů zákazníka během trvání smlouvy. Realizací úsporných
opatření se zároveň zvyšuje hodnota příslušných aktiv zákazníka.
Směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států stanoví podrobná pravidla
týkající se rozpočtů členských států EU. Tato pravidla jsou nezbytná k tomu, aby členské státy EU
dodržovaly povinnosti týkající se eliminace nadměrných schodků veřejných financí. Členské státy by tedy
měly mít zavedeny systémy veřejných účtů založených na standardech ESA 2010 (Evropský systém
integrovaných hospodářských účtů).
I přes pozitivní dopady projektů EPC na úsporu provozních nákladů a zvýšení hodnoty majetku
financovaného z dosažených úspor, představuje pro zákazníka, kterým je veřejný subjekt, realizace
opatření v oblasti energetické účinnosti automaticky dodatečný finanční závazek, považovaný za zvýšení
schodku veřejných financí členského státu. Tento postup je podle stávajících norem ESA závazný.
Takto - vzhledem k stávajícím zněním norem ESA 2010 - nejsou členské státy motivovány k podpoře
projektů EPC, ale naopak jsou motivovány metodu EPC odmítat, aby nedošlo ke zvýšení jejich rozpočtového
deficitu.
Závěry
1. Metoda EPC je efektivní způsob k dosažení cílů Směrnice o energetické účinnosti.
2. Účetní standardy ESA vytvářejí překážky a odrazují členské státy od používání EPC, aby dostály
povinnostem vyplývajícím ze Směrnice o energetické účinnosti.
3. Z tohoto důvodu:
a. by měly být normy ESA upraveny;
b. by měla být podporována vzájemná spolupráce mezi zástupci firem poskytujících
energetické služby se zaručeným výsledkem (tzv. Energy Service Companies, ESCOs) a
příslušnými ministerstvy v jednotlivých členských státech;
c. by měla být zahájena debata s Evropskou komisí a EUROSTATem.

