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Hlavní fáze projektu EPC – veřejný sektor
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*Poznámka: v závislosti na 
počtu opatření, náročnosti 
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podmínkách na straně klienta 
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• Rekonstrukce zdrojů tepla

• Úpravy a/ nebo doplnění systémů MaR

• Úpravy R+S strojoven ve vybraných kotelnách, případně OPS

• Doplnění/ úprava ekvitermní regulace topné vody

• Doplnění čidel teploty ve vybraných místnostech jednotlivých budov

• Obměna oběhových čerpadel

• Instalace/ Doplnění TRV ventilů ve vybraných objektech

• Povinná opatření: rekonstrukce zdroje v objektu ZŠ Komenského

• Výměna stávajících zdrojů/ celých svítidel za úsporné LED zdroje/ svítidla ve vybraných prostorách

• Instalace spořicích prvků vody na vybrané výtokové armatury

• Propojení systémů MaR s dispečinkem účastníka pro možnost důsledné optimalizace nastavení

provozu a aplikaci energetického managementu

• Výměna oken a dveří, zateplení obvodového pláště budovy (stěny, střecha)

Nabídka projektů EPC a kombinovaných projektů (EPC + OPŽP)
pro budovy v majetku města



Opatření v objektech města Skuteč

Objekty
• 2 základní školy
• mateřská škola
• SeniorCentrum
• krytý plavecký bazén

Realizovaná úsporná opatření
•Rekonstrukce plynových kotelen v objektech 
základních škol a areálu péče o seniory
•Instalace kogenerační jednotky v areálu 
SeniorCentra (SC), uplatnění vyrobeného tepla a 
elektřiny v rámci areálu SC a bazénu
•Instalace systémů MaR s možností vzdáleného 
ovládání
•Instalace regulace IRC 
•Rekonstrukce vnitřního osvětlení 
•Sloučení odběrných míst elektrické energie
•Zavedení EM a průběžná optimalizace provozu
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Opatření v objektech města Skuteč

Harmonogram a parametry projektu

Zadávací řízení: 2016

implementace opatření: 2016

Období garance (8 let): 01.01.2017 – 31.12.2024

Ref. náklady na energie a vodu:     5,69 mil. Kč/rok (s DPH)

Nabídková cena:                             13,02 mil. Kč (s DPH)

Roční výše garantované úspory:    1,32 mil. Kč (s DPH) …23,19 %

Dotační podpora z OPŽP:                2,00 mil. Kč

Výsledek za 2017: 1,65 mil. Kč (s DPH)



Opatření v objektech města Přelouč

Objekty
• 6 základních škol
• sportovní hala

Realizovaná úsporná opatření
•Modernizace osvětlení (náhrada 545 ks zářivek 
za LED)
•Rekonstrukce kotelny, rekonstrukce směšovacích 
uzlů včetně R/S
•Instalace IRC regulace, nový způsob přípravy 
teplé vody pro sportovní halu
•Nové systémy MaR
•Instalace perlátorů, instalace úpravny vody
•Zavedení EM a průběžná optimalizace provozu



Opatření v objektech města Přelouč

Harmonogram a parametry projektu

Zadávací řízení: 2017

implementace opatření: 2017

Období garance (10 let): 01.01.2018 – 31.12.2027

Ref. náklady na energie a vodu:     3,10 mil. Kč/rok (s DPH)

Nabídková cena:                               7,20 mil. Kč (s DPH)

Roční výše garantované úspory:    0,64 mil. Kč (s DPH) …20,6 %

Vlastní zdroje města:                       0,80 mil. Kč

Výsledek za 01-10/2018: ca. 1,1 garantované úspory



Opatření v objektech a VO města Holice

Objekty

•kulturní dům

•3 základní školy

•3 mateřské školy

•veřejné osvětlení

Realizovaná úsporná opatření
•Zateplení obálky budov + výměna oken (EPC 
projekt realizovaný v kombinaci podporou z OPŽP)
•Instalace plynových tepelných čerpadel
•Instalace individuálního řízení teplot v 
místnostech.
•Rekonstrukce strojoven tepla a VZT.
•Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
•Výměna svítidel za LED svítidla ve vybraných 
místnostech.
•Instalace úsporné sanitární techniky.
•Výměna ca 1 tis. svítidel veřejného osvětlení za 
LED svítidla 
•Zavedení EM a průběžná optimalizace provozu



Opatření v objektech a VO města Holice

Harmonogram a parametry projektu

Zadávací řízení: 2013

implementace opatření: 2014

Období garance (10 let): 01.10.2014 – 30.09.2024

Ref. náklady na energie a vodu:               5,90 mil. Kč/rok (s DPH)

Nabídková cena:                                       27,64 mil. Kč (s DPH)

Roční výše garantované úspory:              2,80 mil. Kč (s DPH) …47,5 %

Prům. výsledek za 2014 až 2017: ca 3,0 mil Kč (s DPH) …50,8 %



Období garance

Dálkový dohled + monitoring provozu a spotřeby energií



Období garance

Analýza provozu, spotřeby a vyhodnocení, návrh dalších opatření



Období garance

Projekty realizované metodou EPC v ČR

ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍ JIŽ 25 LET
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