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Zajímá Vás, jak výrazně uspořit provozní náklady ve své firmě 
či organizaci? Podstatně snížit konečnou spotřebu energie? 
Investovat do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství, 
aniž byste museli vynaložit finanční prostředky nad rámec svého 
současného rozpočtu?

EPC = Úspory energie se zárukou
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Připravíme pro Vás projekt EPC (Energy Performace Contracting), 
který sestavíme na míru přesně podle Vašich potřeb a možností. 
Cílem projektu bude významné snížení nákladů na energie 
prostřednictvím investic do rekonstrukce a modernizace 
technologií instalovaných ve Vašich budovách a provozech 
a zavedení efektivního energetického managementu. Navrhneme 
Vám nejlepší koncepční řešení s využitím kvalitních, ale cenově 
dostupných komponent, které připravíme v podobě kompletní 
projektové dokumentace. Zajistíme financování projektu, dodání, 
odzkoušení, uvedení do provozu a dlouhodobé vyhodnocování 
provozních a ekonomických výsledků úsporných opatření 
tak, abychom optimalizovali provoz Vašeho energetického 
hospodářství. Přitom Vám smluvně zaručíme, že veškeré náklady 
projektu, které budete po několik let splácet, uhradíte výhradně 
z dosažených úspor.

Projekt EPC zahrnuje:
  energeticky úsporná opatření investičního i neinvestičního 

charakteru ve výrobě, distribuci i konečné spotřebě energie,
  zajištění financování,
  dodávku navržených úsporných opatření,
  dlouhodobý metodický dozor při provozu energetických 

opatření,
  poskytnutí smluvních garancí za dosažení úspor.

Hlavními přednostmi EPC jsou:
  dosažení úspor bez zatížení vlastních rozpočtů (zajistíme 

financování projektu),
  zhodnocení majetku moderními technologiemi (stávají se 

majetkem klienta ihned po instalaci),
  garance úspor, které pokryjí plně investice a ostatní náklady 

související s projektem EPC,
  snížení provozních nákladů,
  zlepšení ekonomiky energetického provozu,
  snížení nároků na obsluhu,
  pracovní příležitosti pro tuzemské dodavatele,
  zlepšení životního prostředí.

EPC je velmi flexibilní koncept, který lze použít i pro modernizaci budov, 
kde nelze dosáhnout splacení investic výhradně jen z dosahovaných 
úspor, ale kde je hlavním cílem zákazníka například dosažení předem 
definovaného standardu kvality vnitřního prostředí nebo zlepšení 
tepelně ‑izolačních vlastností obálky budovy. V takových případech 
pro Vás navrhneme řešení, které dosáhne nejlepšího poměru mezi 
investicí a dosaženou provozní úsporou (aby co největší část 
investice mohla být splacena pomocí dosahovaných úspor).
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Vaše finanční úspora, 
pokud projekt EPC realizujete

Splátka nákladů projektu, tj. investic 
a energetického managementu

Fixní náklady na údržbu a servis 
Vašeho energetického hospodářství

Náklady na energii 
(teplo, plyn, elektřina…)

Díky zaručeným úsporám energie 
budou Vaše celkové náklady, a to 
včetně splátek investic, nižší, než 
Vaše dřívější platby

Finanční efekty projektu EPC (modelový příklad)


