
  

 
 
 
 

Short analysis report, survey and regional networks 
Stručná analýza zahrnující seznam významných hráčů na trhu 

Region jižní Čechy 
 
 

Summary  
• Main challenges for developing streetlight-EPC markets in your region 
 
Raising the awareness 
It is important to raise the awareness of the South Bohemian municipalities in the field of 
EPC. Unfortunately, many representatives of the municipalities do not have enough 
information about the principles of EPC. That´s why there is a lot of distrust in this method. 
The responsible persons are worried about the difficulties of preparing and signing an EPC 
contract. Even though the Czech energy agency Seven has made an intensive EPC 
campaign for the last few years, the information awareness is rather low. 
In some cases, the mayor of the municipality is informed well about EPC, but he/she is not 
able to explain the benefits of the EPC method to the other members of the city council. 

 
Best practice examples missing 
There is still no example of EPC contract for street lighting in our region of South Bohemia. 
We have some working examples of EPC contracts for energy systems (heating, cooling) 
in our region. 
 
The costs of the passport of street lighting are too high 
The South Bohemian municipalities do not have basic technical documents needed to call 
for proposals to select an ESCO company, they have no passports of street lighting 
(inventory). For example, the passport for an average municipality with 500 lighting points 
costs about 3600 euros. These costs are too high. Moreover, the municipalities do not 
have enough money to pay for an expert. 
 
Too high costs 
In many cases (in municipalities where the installation is very old) the modernisation of 
street lighting is not only the question of changing the source of light but to change the 
whole luminaire and in some cases to change the main cable (earth works are needed) 
too. It means that an assessment of efficacy (needed for the EPC contract) is more 
complicated and the costs are too high. 
 
Old technical information, distrust in LED-technology 
The technical development drives very quickly. Some municipality representatives have 
old information and they still do not trust in the LED technology. The two years old 
experience about LED quality are not long enough and unfortunately, it is a competitive 
disadvantage for the LED technology. 



Streetlight-EPC, s. 2  

 
Some dealers just want to sell the lights 
Asking the municipality representatives, we have found out in many cases that there is a 
many not upright but active light sources dealers which force the municipality 
representatives to buy and change a new street lighting without having prepared a 
technical assessment. Consequently, the street lighting system does not work properly 
and it causes a bad experience with the LED technology. 
 
EU decisions and regulations are by some municipality representatives not popular 
In some cases, the foreign policy of the former Czech government was not too loyal to EU 
decisions. That´s why the municipality representatives sometimes look very carefully on 
the ideas and proposals coming from the EU (phasing out, energy efficiency 
regulations….) and they distrust them at the beginning. 
 
• Main positive factors in your region which could be helpful in developing streetlight-

EPC markets 
 There is an evident support for the EPC method by the Czech Ministry of Industry and 

Trade. The Ministry offers to download a draft of an EPC contract, step by step manual 
“how to sign an EPC contract, how to select the EPC partner” and similar materials on 
the ministry homepage. This facilitator service is absolutely essential for the 
municipalities. On the other hand, the drafts are rather complicated (for example the 
draft contract has 100 pages).  

 Probably, no subsidies and no other financial support will be provided by the Czech 
government for street lighting projects. That´s why, EPC seems to be the only possible 
way for municipalities to finance the refurbishment of street lighting. 

 There are a few successful examples of EPC contracts (for heating systems, inside 
lightings...) in our region. These examples show that the money saved are more than 
estimated at the beginning. 

 There is a good experience in the neighbour region of Moravia: a group of 
municipalities established an own servicing ESCO there which refurbishes and 
maintains street lighting for their members on the basis of EPC. 

 
• Main conclusions for the development and activities of the EPC facilitation service and 

the implementation of EPC projects in your region (try to define some priorities based 
on your findings for the market development activities in the following WPs).  

1) To continue with the EPC campaign for municipalities and other target groups to 
explain the main principles and benefits. 

2) Start to negotiate with the regional government (The Region of South Bohemia) 
about the possibilities to support South Bohemian municipalities financially and 
also technically to be able to implement the technical passports (inventory) of 
street lighting (lighting points). This is the first step needed. 

3) To supply the municipalities representatives with sufficient information about the 
technical and procedural conditions of EPC and of the refurbishment of the 
street lighting (passport, audit, project…), about the planned costs and possible 
facilitators. 
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Stručná analýza zahrnující seznam významných hráčů na trhu 
Region jižní Čechy 

 

Povědomí a důvěra k metodě EPC: 

• Byly ve vašem regionu/zemi již realizovány nějaké projekty metodou EPC?  
 

Ano. V ČR bylo v nedávné minulosti realizováno několik projektů na bázi EPC. Intenzivní 
propagaci metodě EPC dělá společnost Seven (za finanční podpory Státního programu na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT a dále 
v rámci Projektu EESI 2020 – European Energy Service Initiative 2020). Přímo v 
Jihočeském kraji je významným projektem modernizace energetického hospodářství 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Metoda EPC je dostatečně známa mezi 
poskytovateli (ESCO) – mnozí mají vypracované modifikace EPC smlouvy (různé variace 
financování např. s účastí bank). Povědomí mezi reprezentanty měst a obcí existuje, ale 
často jde o nepochopení a následnou nedůvěru. Některé obce dokonce přímo deklarují 
nezájem o EPC smlouvu. 

 
• Pokud ano, kolik a jaký druh projektů to byl? Byly zahrnuty také projekty na veřejné 

osvětlení? Jaké byly zkušenosti s těmito projekty (pozitivní/negativní)? 
 
Většina projektů spadá do oblasti zdrojů tepla na vytápění, přípravy teplé vody a 
regulace tepla. V posledním roce se objevilo také několik projektů na veřejné osvětlení. 
Zkušenosti s projekty EPC jsou dobré, ve většině případů jsou ušetřené náklady vyšší, 
než předpokládal projekt (obce získávají podíl z uspořených nákladů na základě 
ročního vyúčtování). 
 

• Byly zde již nějaké aktivity na podporu projektů/trhu EPC a pokud ano, kdo je 
realizoval? Jaké cílové skupiny byly oslovovány? Jaké byly hlavní zkušenosti z tohoto 
počínání? 
 
EPC metoda je podporována MPO. Na stránkách ministerstva je možno nalézt 
vzorovou smlouvu EPC a metodiku, jak postupovat při uzavírání smlouvy a výběru 
partnerů. Postupně je také metoda EPC zmiňována přímo v konkrétní legislativě jako 
doporučovaný nástroj pro realizaci veřejných projektů. 
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• Jsou ve vaší zemi dostupné nějaké materiály o metodě EPC? 

 
www.mpo.cz 
www.svn.cz 
http://www.apes.cz/ 
http://www.tzb-info.cz/epc-energy-performance-contracting 
http://www.managenergy.net/lib/documents/596/original_MECBW_Slovakia_EPC_04_
Sochor_EPCbestPracticesCZ.pdf?1366623237 
http://www.svn.cz/cs/tema/metoda-epc-zaznamenala-uspesny-rok-2012 
http://www.mpo-
efekt.cz/cz/ekis/publikace?tema=926980d38b9e413ea398255aa76d072b 
http://eesi2020.eu/cz/uzitecne/ke-stazeni/ 
 

• Jaká je úroveň znalostí o EPC, jaké jsou předsudky, úvahy, neporozumění ohledně 
EPC? 
 
Povědomí o EPC metodě je dobré u odborné veřejnosti a ESCO poskytovatelů. Situaci 
nahrávají nízké úrokové míry poskytované bankami. Horší situace je mezi zástupci 
měst a obcí. O metodě EPC ví, ale často nechápou principy fungování. Z toho pramení 
obavy např. z nadměrné komplikovanosti procesu výběru dodavatele, nebo obavy z 
komplikací při zajišťování technických podkladů pro výběrové řízení (audit, pasport, 
projektová dokumentace…), které ale v případě EPC zčásti zajistí dodavatel. 

 
Jaká je dostupnost služeb firem poskytujících EPC metodu (tzv. ESCO firmy)? 

• Jsou ve vašem regionu/zemi aktivní firmy ESCO? 
 
Ano. 
 

• Pokud ano, jaké jsou jich hlavní aktivity a o jaký druh firem se jedná? (uveďte případně 
seznam) 
 
Hlavní oblastí působení je renovace energetického hospodářství (především zdroje 
tepla a teplé vody). Existují však také ESCO firmy, které působí výhradně v oblasti 
veřejného osvětlení. Mezi významné ESCO společnosti s celorepublikovou působností 
patří např. ENESA, AB Facility, Siemens, MVV EnergieCZ či Dalkia Česká republika. 
V regionu jižních Čech se zaměřením na osvětlení působí např. E-lighting, Lumen, 
E.ON a další. 
 

• Které další firmy ve vašem regionu/zemi by se potenciálně mohly stát ESCO 
poskytovateli (zvláště pro veřejné osvětlení)?  
 
Firmy, které dnes nenabízí služby EPC, vysvětlují svůj postoj dostatkem zakázek bez 
EPC a také se obávají větší administrativní zátěže vyplývající z metody EPC. Aktuálně 
jsme konzultovali situaci v jižních Čechách s firmou z Rakouska, která zde zakládá 

http://www.mpo.cz/
http://www.svn.cz/
http://www.apes.cz/
http://www.tzb-info.cz/epc-energy-performance-contracting
http://www.managenergy.net/lib/documents/596/original_MECBW_Slovakia_EPC_04_Sochor_EPCbestPracticesCZ.pdf?1366623237
http://www.managenergy.net/lib/documents/596/original_MECBW_Slovakia_EPC_04_Sochor_EPCbestPracticesCZ.pdf?1366623237
http://www.svn.cz/cs/tema/metoda-epc-zaznamenala-uspesny-rok-2012
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace?tema=926980d38b9e413ea398255aa76d072b
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace?tema=926980d38b9e413ea398255aa76d072b
http://eesi2020.eu/cz/uzitecne/ke-stazeni/
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pobočku s cílem poskytovat ESCO služby. Nelze zatím bohužel předpokládat větší 
zájem o pozice ESCO. 
 

• Jak by mohlo být ve vašem regionu podpořeno financování firem ESCO? 
 
Nelze bohužel očekávat podporu ze strany státu. Na druhou stranu komerční banky (ty 
největší z nich) jsou připraveny k takové podpoře a často již mají speciální produkt pro 
kontrakty EPC ve své nabídce. 

 
 
Otázky legislativní a smluvní  

• Jaká jsou ve vašem regionu hlavní témata, která by měla být řešena v oblasti uzavírání 
smluv? 
 
Přetrvává nevyjasněná situace, zdali je závazek samosprávy plynoucí z EPC smlouvy 
nutno interpretovat jako zadlužování, nebo ne. Legislativa totiž omezuje možnost 
zadlužování měst a obcí. 
Je nutné vysvětlit zástupcům měst a obcí, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje 
realizovat výběrové řízení systémem “jednacího řízení s uveřejněním” (zákon 
o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.). 

 

• Obávají se obce procesu stahování některých zdrojů světla z trhu (nařízení EU)? 
Pokud ano, mají nějaké strategie/nápady, jak se s tím vyrovnat? 
 
Některé ano, ale jde často o nesprávné chápání situace. Dodavatelé zdrojů světla 
často hrozí obcím tímto procesem, aby je donutili k výměně. Ve skutečnosti na 
skladech technických služeb měst a obcí nebo provozovatelů VO je v zásobě dostatek 
současných zdrojů a mohou pokrýt ještě nějaký čas potřebné dílčí výměny. 
 

• Jsou zde nějaké další právní aspekty, které mají vliv na rozvoj trhu s EPC pro veřejné 
osvětlení (např. implementace směrnic EU, regulace nežádoucího osvětlení, povinnosti 
provozovatelů VO)? 
 
Pravděpodobně největší vliv na rozvoj trhu EPC může mít zákon o veřejných 
zakázkách, který u normálních zakázek vede k výběru dodavatele pouze podle 
jediného kritéria, a tím je cena. Takto však nelze posuzovat komplexní EPC smlouvu. 
Nicméně tento zákon umožňuje realizovat výběrové řízení také systémem “jednacího 
řízení s uveřejněním”, v rámci kterého je možné posoudit nabídky více kritérii a v 
několika etapách (zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.). 
Dále zde existují platná ustanovení (např. Stavebního zákonu nebo řady technických 
norem), která hovoří o povinnostech majitelů a správců veřejného osvětlení. Především 
jde o pořizování projektové dokumentace a pasportu existujících instalací. Tyto normy 
však nemají přímý negativní vliv na možnost rozvoje trhu EPC. Naopak, většina ESCO 
nabízí v rámci EPC kontraktu zajištění veškeré požadované dokumentace. 
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Veřejné osvětlení a technologie LED. 

• Jaká je typická vlastnická struktura veřejného osvětlení ve vašem regionu? Kdo hradí 
jaké náklady? Kdo odpovídá za údržbu a kdo ji v praxi provádí? 
 

Majitelem infrastruktury (veřejného osvětlení) je vždy obec nebo město. Platby 
dodavateli elektřiny provádí samospráva buď přímo, nebo výjimečně přes 
provozovatele, s kterým má smlouvu o provozování. 
Údržbu si provádí menší obce samy a větší obce nebo města buď samy (určený 
pracovník nebo technické služby města – organizace založená a vlastněná městem), 
nebo údržbu provádí smluvní dodavatel (smlouvy většinou podepsané na víceleté 
období). 
Problémem pro uzavření EPC smlouvy může být fakt, že především menší obce nebo i 
města často nemají přesnou představu o ročních nákladech na údržbu veřejného 
osvětlení, přičemž tento údaj je důležitým kalkulačním faktorem při hodnocení EPC 
smlouvy. 
 

• Jaké jsou typické rozsahy instalací veřejného osvětlení? (SM = světelné místo) 
 
Krajská město (přes 100 tisíc obyvatel, např. České Budějovice) - cca 8,8 obyvatel/SM 
Menší město (do 5 tisíc obyvatel, např. Trhové Sviny) - cca 6,6 obyvatel/SM 
Obec (první stovky obyvatel) - cca desítky SM 
 
Z provedených průzkumů vyplývá: 

• cca 1 milion světelných bodů v České republice 
• spotřeba veřejného osvětlení za rok 50 kWh na jednoho obyvatele 
• Jihočeský kraj: 637 000 obyvatel a 83 800 světelných bodů 

 
 
Města a obce ČR podle počtu obyvatel a statisticky upravené údaje o soustavách VO 

Kategorie 
města/obce dle 
počtu obyvatel 

Počet 
měst 

Počet 
obyvatel 
celkem 

Počet 
světel. 
míst 
celkově 

Počet 
obyvatel 
na SM 

Průměrný 
příkon na 
svítidlo (w) 

Příkon 
soustavy 
odhad 

Roční 
provoz v 
hodinách 

Platba za 
1 kWh 

Roční 
náklady na 
el.energii 

Nad 1 mil.  1 1 233 211 138 563 8,9 92 120748 4 094 2,2 114 817 

Nad 100 tis. 5 2 154 615 244 843 8,8 120 29 381 4 057 2,1 250 318 

50 – 100 tis. 17 1 209 452 139 017 8,7 115 15 987 4 067 2,2 143 746 

20 – 50 tis. 41 1 213 675  141 125 8,6 120 16 935 4 015 2,5 109 986 

10 – 20 tis. 67 941 601 123 895 7,6 125 15 487 4 019 2,7 168 053 

5 – 10 tis. 147 1 027 371 148 894 6,9 133 19 803 3 907 2,8 216 838 

2 – 5 tis. 484 1 180 597 175 848 6,6 143 25 146 3 873 3,1 301 913 

Do 2 tis. 5667 1 527 020 305 404 5,0 154 47 032 3 650 3,2 549 336 
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zdroj dat: Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, www.srvo.cz 
 

• Které obce by mohly být průkopníky ve vašem regionu?  
 
V jižních Čechách není žádné město ani obec, která by měla kompletně 
zmodernizované veřejné osvětlení. Většinou postupují tak, že modernizují hlavní 
(páteřní) komunikace a náměstí. Postupují po etapách, jak to umožňuje rozpočet. 
Tento přístup je kontraproduktivní pro použití metody EPC, protože často v menším 
městě zbývající část veřejného osvětlení nenabízí potřebnou kapacitu potenciální 
úspory a také technicky je realizace dílčích oddělených částí města nevýhodná. 
 

• Existují ve vašem regionu nějací významní provozovatelé veřejného osvětlení (kromě 
obcí)? 
 
Nejvýznamnější smluvní provozovatel veřejného osvětlení v Jihočeském kraji je 
společnost Eltodo, s.r.o. (donedávna provozovala např. veřejné osvětlení ve městě 
České Budějovice). 
 

• Jaké jsou předsudky ohledně užití LED technologií pro veřejné osvětlení?  
 
Převládá domněnka, že LED zdroje jsou příliš drahé a také, že nemají takovou 
životnost, jak se udává. Některá města a obce si nechaly na zkoušku realizovat část 
osvětlení (pouze několik bodů) a tyto instalace byly často poruchové. Toto bylo však 
před několika lety a od té doby se situace zlepšila nebo se jednalo o neseriózní 
nabídku, kdy dealer nabízel nekvalitní produkt. Nicméně nedůvěra přetrvává dodnes. 
Zástupci obcí nemají aktuální informace o technické úrovni LED, např. o výkonu. 
 

http://www.srvo.cz/
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• Jaké jsou ve vašem regionu obvyklé náklady ne elektrickou energii? Jaká je typická 
provozní doba – čas fungování VO? Jaké je obvyklé stáří instalací VO?  

 
 

 
zdroj dat: Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, www.srvo.cz 
 
• Byly ve vašem regionu již realizovány některé projekty VO, které využily LED 

technologie? Jaké to byly projekty (jméno obce, rozsah, náklady, atd.)? 
 
Jedná se vždy pouze o dílčí realizace (jednotlivé ulice nebo náměstí, max. desítky SM) 
a zatím se nedaří získat podrobnější informace (cena). 
 

http://www.srvo.cz/
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Další témata mající dopad na rozvoj trhu užití EPC pro VO 
 

• Existují nějaké dotační programy pro veřejné osvětlení (EU, národní, regionální)? 
Pokud ano, jak fungují? 
 
Pro následující plánovací období dotací z EU žádný operační program nepočítá 
s podporou renovace veřejného osvětlení. 
Existuje Grantový program Jihočeského kraje – omezený rozpočet umožňuje pouze 
dílčí realizace (první stovky tisíc Kč). 
Dále Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
nabízí Program Efekt, ale i zde jsou v praxi čerpány pro jednotlivé realizace pouze 
nižší částky, opět pouze pro dílčí realizace. 
 

• Existuje zde něco, co by mohlo mít pozitivní nebo negativní dopad na rozvoj trhu pro 
využití metody EPC pro veřejné osvětlení? Jak byste mohli nejlépe napomoci využití 
pozitivních faktorů? Jak byste mohli čelit negativním faktorům?  
 
Pozitivní: 
a) Nedostatek financí samospráv (paradoxně). 
b) Nabídka výhodného financování bankovním sektorem (vstup bank do EPC 

kontraktu). 
c) Výrazný pokrok v LED technologiích a pokles cen, zlepšující se pověst LED mezi 

uživateli. 
d) Dostatek ESCO partnerů. 
e) Podpora vlády EPC metodě. 

 
Negativní: 
a) Nízká cena elektrické energie, tedy nízké úspory a dlouhodobá návratnost. 
b) V našem regionu jde většinou o menší města a obce a z toho plyne nevýhodná 

kalkulace úspor a návratnosti, navíc ještě roztříštěno již realizovanými dílčími 
projekty. 

c) Neochota některých potenciálních ESCO řešit “komplikovaný” vztah v EPC 
smlouvě. 

 
• Některé další téma, které byste rádi zmínili? 

Ne. 
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Summary 

· Main challenges for developing streetlight-EPC markets in your region



Raising the awareness

It is important to raise the awareness of the South Bohemian municipalities in the field of EPC. Unfortunately, many representatives of the municipalities do not have enough information about the principles of EPC. That´s why there is a lot of distrust in this method. The responsible persons are worried about the difficulties of preparing and signing an EPC contract. Even though the Czech energy agency Seven has made an intensive EPC campaign for the last few years, the information awareness is rather low.

In some cases, the mayor of the municipality is informed well about EPC, but he/she is not able to explain the benefits of the EPC method to the other members of the city council.



Best practice examples missing

There is still no example of EPC contract for street lighting in our region of South Bohemia. We have some working examples of EPC contracts for energy systems (heating, cooling) in our region.



The costs of the passport of street lighting are too high

The South Bohemian municipalities do not have basic technical documents needed to call for proposals to select an ESCO company, they have no passports of street lighting (inventory). For example, the passport for an average municipality with 500 lighting points costs about 3600 euros. These costs are too high. Moreover, the municipalities do not have enough money to pay for an expert.



Too high costs

In many cases (in municipalities where the installation is very old) the modernisation of street lighting is not only the question of changing the source of light but to change the whole luminaire and in some cases to change the main cable (earth works are needed) too. It means that an assessment of efficacy (needed for the EPC contract) is more complicated and the costs are too high.



Old technical information, distrust in LED-technology

The technical development drives very quickly. Some municipality representatives have old information and they still do not trust in the LED technology. The two years old experience about LED quality are not long enough and unfortunately, it is a competitive disadvantage for the LED technology.



Some dealers just want to sell the lights

Asking the municipality representatives, we have found out in many cases that there is a many not upright but active light sources dealers which force the municipality representatives to buy and change a new street lighting without having prepared a technical assessment. Consequently, the street lighting system does not work properly and it causes a bad experience with the LED technology.



EU decisions and regulations are by some municipality representatives not popular

In some cases, the foreign policy of the former Czech government was not too loyal to EU decisions. That´s why the municipality representatives sometimes look very carefully on the ideas and proposals coming from the EU (phasing out, energy efficiency regulations….) and they distrust them at the beginning.



· Main positive factors in your region which could be helpful in developing streetlight-EPC markets

· There is an evident support for the EPC method by the Czech Ministry of Industry and Trade. The Ministry offers to download a draft of an EPC contract, step by step manual “how to sign an EPC contract, how to select the EPC partner” and similar materials on the ministry homepage. This facilitator service is absolutely essential for the municipalities. On the other hand, the drafts are rather complicated (for example the draft contract has 100 pages). 

· Probably, no subsidies and no other financial support will be provided by the Czech government for street lighting projects. That´s why, EPC seems to be the only possible way for municipalities to finance the refurbishment of street lighting.

· There are a few successful examples of EPC contracts (for heating systems, inside lightings...) in our region. These examples show that the money saved are more than estimated at the beginning.

· There is a good experience in the neighbour region of Moravia: a group of municipalities established an own servicing ESCO there which refurbishes and maintains street lighting for their members on the basis of EPC.



· Main conclusions for the development and activities of the EPC facilitation service and the implementation of EPC projects in your region (try to define some priorities based on your findings for the market development activities in the following WPs). 

1) To continue with the EPC campaign for municipalities and other target groups to explain the main principles and benefits.

2) Start to negotiate with the regional government (The Region of South Bohemia) about the possibilities to support South Bohemian municipalities financially and also technically to be able to implement the technical passports (inventory) of street lighting (lighting points). This is the first step needed.

3) To supply the municipalities representatives with sufficient information about the technical and procedural conditions of EPC and of the refurbishment of the street lighting (passport, audit, project…), about the planned costs and possible facilitators.





Stručná analýza zahrnující seznam významných hráčů na trhu

Region jižní Čechy



Povědomí a důvěra k metodě EPC:

· Byly ve vašem regionu/zemi již realizovány nějaké projekty metodou EPC? 



Ano. V ČR bylo v nedávné minulosti realizováno několik projektů na bázi EPC. Intenzivní propagaci metodě EPC dělá společnost Seven (za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT a dále v rámci Projektu EESI 2020 – European Energy Service Initiative 2020). Přímo v Jihočeském kraji je významným projektem modernizace energetického hospodářství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Metoda EPC je dostatečně známa mezi poskytovateli (ESCO) – mnozí mají vypracované modifikace EPC smlouvy (různé variace financování např. s účastí bank). Povědomí mezi reprezentanty měst a obcí existuje, ale často jde o nepochopení a následnou nedůvěru. Některé obce dokonce přímo deklarují nezájem o EPC smlouvu.



· Pokud ano, kolik a jaký druh projektů to byl? Byly zahrnuty také projekty na veřejné osvětlení? Jaké byly zkušenosti s těmito projekty (pozitivní/negativní)?



Většina projektů spadá do oblasti zdrojů tepla na vytápění, přípravy teplé vody a regulace tepla. V posledním roce se objevilo také několik projektů na veřejné osvětlení. Zkušenosti s projekty EPC jsou dobré, ve většině případů jsou ušetřené náklady vyšší, než předpokládal projekt (obce získávají podíl z uspořených nákladů na základě ročního vyúčtování).



· Byly zde již nějaké aktivity na podporu projektů/trhu EPC a pokud ano, kdo je realizoval? Jaké cílové skupiny byly oslovovány? Jaké byly hlavní zkušenosti z tohoto počínání?



EPC metoda je podporována MPO. Na stránkách ministerstva je možno nalézt vzorovou smlouvu EPC a metodiku, jak postupovat při uzavírání smlouvy a výběru partnerů. Postupně je také metoda EPC zmiňována přímo v konkrétní legislativě jako doporučovaný nástroj pro realizaci veřejných projektů.






· Jsou ve vaší zemi dostupné nějaké materiály o metodě EPC?



www.mpo.cz

www.svn.cz

http://www.apes.cz/

http://www.tzb-info.cz/epc-energy-performance-contracting

http://www.managenergy.net/lib/documents/596/original_MECBW_Slovakia_EPC_04_Sochor_EPCbestPracticesCZ.pdf?1366623237

http://www.svn.cz/cs/tema/metoda-epc-zaznamenala-uspesny-rok-2012

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace?tema=926980d38b9e413ea398255aa76d072b

http://eesi2020.eu/cz/uzitecne/ke-stazeni/



· Jaká je úroveň znalostí o EPC, jaké jsou předsudky, úvahy, neporozumění ohledně EPC?



Povědomí o EPC metodě je dobré u odborné veřejnosti a ESCO poskytovatelů. Situaci nahrávají nízké úrokové míry poskytované bankami. Horší situace je mezi zástupci měst a obcí. O metodě EPC ví, ale často nechápou principy fungování. Z toho pramení obavy např. z nadměrné komplikovanosti procesu výběru dodavatele, nebo obavy z komplikací při zajišťování technických podkladů pro výběrové řízení (audit, pasport, projektová dokumentace…), které ale v případě EPC zčásti zajistí dodavatel.



Jaká je dostupnost služeb firem poskytujících EPC metodu (tzv. ESCO firmy)?

· Jsou ve vašem regionu/zemi aktivní firmy ESCO?



Ano.



· Pokud ano, jaké jsou jich hlavní aktivity a o jaký druh firem se jedná? (uveďte případně seznam)



Hlavní oblastí působení je renovace energetického hospodářství (především zdroje tepla a teplé vody). Existují však také ESCO firmy, které působí výhradně v oblasti veřejného osvětlení. Mezi významné ESCO společnosti s celorepublikovou působností patří např. ENESA, AB Facility, Siemens, MVV EnergieCZ či Dalkia Česká republika. V regionu jižních Čech se zaměřením na osvětlení působí např. E-lighting, Lumen, E.ON a další.



· Které další firmy ve vašem regionu/zemi by se potenciálně mohly stát ESCO poskytovateli (zvláště pro veřejné osvětlení)? 



Firmy, které dnes nenabízí služby EPC, vysvětlují svůj postoj dostatkem zakázek bez EPC a také se obávají větší administrativní zátěže vyplývající z metody EPC. Aktuálně jsme konzultovali situaci v jižních Čechách s firmou z Rakouska, která zde zakládá pobočku s cílem poskytovat ESCO služby. Nelze zatím bohužel předpokládat větší zájem o pozice ESCO.



· Jak by mohlo být ve vašem regionu podpořeno financování firem ESCO?



Nelze bohužel očekávat podporu ze strany státu. Na druhou stranu komerční banky (ty největší z nich) jsou připraveny k takové podpoře a často již mají speciální produkt pro kontrakty EPC ve své nabídce.





Otázky legislativní a smluvní 

· Jaká jsou ve vašem regionu hlavní témata, která by měla být řešena v oblasti uzavírání smluv?



Přetrvává nevyjasněná situace, zdali je závazek samosprávy plynoucí z EPC smlouvy nutno interpretovat jako zadlužování, nebo ne. Legislativa totiž omezuje možnost zadlužování měst a obcí.

Je nutné vysvětlit zástupcům měst a obcí, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje realizovat výběrové řízení systémem “jednacího řízení s uveřejněním” (zákon
o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.).



· Obávají se obce procesu stahování některých zdrojů světla z trhu (nařízení EU)? Pokud ano, mají nějaké strategie/nápady, jak se s tím vyrovnat?



Některé ano, ale jde často o nesprávné chápání situace. Dodavatelé zdrojů světla často hrozí obcím tímto procesem, aby je donutili k výměně. Ve skutečnosti na skladech technických služeb měst a obcí nebo provozovatelů VO je v zásobě dostatek současných zdrojů a mohou pokrýt ještě nějaký čas potřebné dílčí výměny.



· Jsou zde nějaké další právní aspekty, které mají vliv na rozvoj trhu s EPC pro veřejné osvětlení (např. implementace směrnic EU, regulace nežádoucího osvětlení, povinnosti provozovatelů VO)?



Pravděpodobně největší vliv na rozvoj trhu EPC může mít zákon o veřejných zakázkách, který u normálních zakázek vede k výběru dodavatele pouze podle jediného kritéria, a tím je cena. Takto však nelze posuzovat komplexní EPC smlouvu. Nicméně tento zákon umožňuje realizovat výběrové řízení také systémem “jednacího řízení s uveřejněním”, v rámci kterého je možné posoudit nabídky více kritérii a v několika etapách (zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.).

Dále zde existují platná ustanovení (např. Stavebního zákonu nebo řady technických norem), která hovoří o povinnostech majitelů a správců veřejného osvětlení. Především jde o pořizování projektové dokumentace a pasportu existujících instalací. Tyto normy však nemají přímý negativní vliv na možnost rozvoje trhu EPC. Naopak, většina ESCO nabízí v rámci EPC kontraktu zajištění veškeré požadované dokumentace.





Veřejné osvětlení a technologie LED.

· Jaká je typická vlastnická struktura veřejného osvětlení ve vašem regionu? Kdo hradí jaké náklady? Kdo odpovídá za údržbu a kdo ji v praxi provádí?



Majitelem infrastruktury (veřejného osvětlení) je vždy obec nebo město. Platby dodavateli elektřiny provádí samospráva buď přímo, nebo výjimečně přes provozovatele, s kterým má smlouvu o provozování.

Údržbu si provádí menší obce samy a větší obce nebo města buď samy (určený pracovník nebo technické služby města – organizace založená a vlastněná městem), nebo údržbu provádí smluvní dodavatel (smlouvy většinou podepsané na víceleté období).

Problémem pro uzavření EPC smlouvy může být fakt, že především menší obce nebo i města často nemají přesnou představu o ročních nákladech na údržbu veřejného osvětlení, přičemž tento údaj je důležitým kalkulačním faktorem při hodnocení EPC smlouvy.



· Jaké jsou typické rozsahy instalací veřejného osvětlení? (SM = světelné místo)



Krajská město (přes 100 tisíc obyvatel, např. České Budějovice) - cca 8,8 obyvatel/SM

Menší město (do 5 tisíc obyvatel, např. Trhové Sviny) - cca 6,6 obyvatel/SM

Obec (první stovky obyvatel) - cca desítky SM



Z provedených průzkumů vyplývá:

· cca 1 milion světelných bodů v České republice

· spotřeba veřejného osvětlení za rok 50 kWh na jednoho obyvatele

· Jihočeský kraj: 637 000 obyvatel a 83 800 světelných bodů





Města a obce ČR podle počtu obyvatel a statisticky upravené údaje o soustavách VO

		Kategorie města/obce dle počtu obyvatel

		Počet měst

		Počet obyvatel celkem

		Počet světel. míst celkově

		Počet obyvatel na SM

		Průměrný příkon na svítidlo (w)

		Příkon soustavy odhad

		Roční provoz v hodinách

		Platba za 1 kWh

		Roční náklady na el.energii



		Nad 1 mil. 

		1

		1 233 211

		138 563

		8,9

		92

		120748

		4 094

		2,2

		114 817



		Nad 100 tis.

		5

		2 154 615

		244 843

		8,8

		120

		29 381

		4 057

		2,1

		250 318



		50 – 100 tis.

		17

		1 209 452

		139 017

		8,7

		115

		15 987

		4 067

		2,2

		143 746



		20 – 50 tis.

		41

		1 213 675 

		141 125

		8,6

		120

		16 935

		4 015

		2,5

		109 986



		10 – 20 tis.

		67

		941 601

		123 895

		7,6

		125

		15 487

		4 019

		2,7

		168 053



		5 – 10 tis.

		147

		1 027 371

		148 894

		6,9

		133

		19 803

		3 907

		2,8

		216 838



		2 – 5 tis.

		484

		1 180 597

		175 848

		6,6

		143

		25 146

		3 873

		3,1

		301 913



		Do 2 tis.

		5667

		1 527 020

		305 404

		5,0

		154

		47 032

		3 650

		3,2

		549 336









zdroj dat: Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, www.srvo.cz



· Které obce by mohly být průkopníky ve vašem regionu? 



V jižních Čechách není žádné město ani obec, která by měla kompletně zmodernizované veřejné osvětlení. Většinou postupují tak, že modernizují hlavní (páteřní) komunikace a náměstí. Postupují po etapách, jak to umožňuje rozpočet. Tento přístup je kontraproduktivní pro použití metody EPC, protože často v menším městě zbývající část veřejného osvětlení nenabízí potřebnou kapacitu potenciální úspory a také technicky je realizace dílčích oddělených částí města nevýhodná.



· Existují ve vašem regionu nějací významní provozovatelé veřejného osvětlení (kromě obcí)?



Nejvýznamnější smluvní provozovatel veřejného osvětlení v Jihočeském kraji je společnost Eltodo, s.r.o. (donedávna provozovala např. veřejné osvětlení ve městě České Budějovice).



· Jaké jsou předsudky ohledně užití LED technologií pro veřejné osvětlení? 



Převládá domněnka, že LED zdroje jsou příliš drahé a také, že nemají takovou životnost, jak se udává. Některá města a obce si nechaly na zkoušku realizovat část osvětlení (pouze několik bodů) a tyto instalace byly často poruchové. Toto bylo však před několika lety a od té doby se situace zlepšila nebo se jednalo o neseriózní nabídku, kdy dealer nabízel nekvalitní produkt. Nicméně nedůvěra přetrvává dodnes. Zástupci obcí nemají aktuální informace o technické úrovni LED, např. o výkonu.



· Jaké jsou ve vašem regionu obvyklé náklady ne elektrickou energii? Jaká je typická provozní doba – čas fungování VO? Jaké je obvyklé stáří instalací VO? 







zdroj dat: Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, www.srvo.cz



· Byly ve vašem regionu již realizovány některé projekty VO, které využily LED technologie? Jaké to byly projekty (jméno obce, rozsah, náklady, atd.)?



Jedná se vždy pouze o dílčí realizace (jednotlivé ulice nebo náměstí, max. desítky SM) a zatím se nedaří získat podrobnější informace (cena).





Další témata mající dopad na rozvoj trhu užití EPC pro VO



· Existují nějaké dotační programy pro veřejné osvětlení (EU, národní, regionální)? Pokud ano, jak fungují?



Pro následující plánovací období dotací z EU žádný operační program nepočítá
s podporou renovace veřejného osvětlení.

Existuje Grantový program Jihočeského kraje – omezený rozpočet umožňuje pouze dílčí realizace (první stovky tisíc Kč).

Dále Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie nabízí Program Efekt, ale i zde jsou v praxi čerpány pro jednotlivé realizace pouze nižší částky, opět pouze pro dílčí realizace.



· Existuje zde něco, co by mohlo mít pozitivní nebo negativní dopad na rozvoj trhu pro využití metody EPC pro veřejné osvětlení? Jak byste mohli nejlépe napomoci využití pozitivních faktorů? Jak byste mohli čelit negativním faktorům? 



Pozitivní:

a) Nedostatek financí samospráv (paradoxně).

b) Nabídka výhodného financování bankovním sektorem (vstup bank do EPC kontraktu).

c) Výrazný pokrok v LED technologiích a pokles cen, zlepšující se pověst LED mezi uživateli.

d) Dostatek ESCO partnerů.

e) Podpora vlády EPC metodě.



Negativní:

a) Nízká cena elektrické energie, tedy nízké úspory a dlouhodobá návratnost.

b) V našem regionu jde většinou o menší města a obce a z toho plyne nevýhodná kalkulace úspor a návratnosti, navíc ještě roztříštěno již realizovanými dílčími projekty.

c) Neochota některých potenciálních ESCO řešit “komplikovaný” vztah v EPC smlouvě.



· Některé další téma, které byste rádi zmínili?

Ne.
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