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Přínosy zvýšení energetické
účinnosti
Energetická
bezpečnost

Disponibilní
příjem

Vyšší
produktivita

Zvýšení
energetické
účinnosti
Úspory
energie

Zhodnocení
majetku

Environmentální
odpovědnost

Zdroj: Trust EPC South, D4.2 Vzdělávací moduly
pro zástupce terciálního sektoru, slide 13 [2016]
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Hlavní výzvy a bariéry pro služby
energetické účinnosti
Heterogenita trhu




Trh se službami energetické účinnosti je velmi heterogenní
Tento trh se významně vyvinul a změnil
Heterogenita trhu spolu s jeho roztříštěností brzdí růst

Komplexnost služeb energetické účinnosti



Způsobena heterogenitou jednotlivých poskytovatelů služeb
Investoři obtížně rozlišují mezi službami „dobré“ a „špatné“ kvality
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Hlavní bariéry na trhu s EPC
Administrativní bariéry
Administrativní
ve
veřejném sektoru
bariéry ve veřejném
73%
73%
sektoru
80%
Komplexnost
metody –
Komplexnost
metody/
Dostupné vhodné
70%
nedostatek
informací 55%
nedostatek
informací
financování
55%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tlak na snižování
nákladů

Komplexní účetní
pravidla

Nedostatek vládní
podpory

45%

Nedostatek důvěry

45%

v ESCO
45%

Konflikt zájmů mezi
majiteli a uživateli

Nízké ceny energie

Nejistota v dotační a
jiné politice

Poptávka
Vysoké náklady na
vývoj projektu a výběr
dodavatele

ESCO a facilitátoři:

všechny země

ČR
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Pozn.: respondenti mohli vybrat více odpovědí.
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Hlavní bariéry na trhu s ESC
Nejistota v dotační politice
Nejistota v dotační
50%
a jiné politice
50%

Dostupné vhodné
financování

Nedostatek
vládní podpory
Nedostatek
vládní
podpory 50%

40%
30%
20%
10%

Nízké ceny energie

Administrativní
Administrativní bariéry
bariéry
ve
ve veřejném
sektoru
veřejném sektoru
50%

0%

v ESCO

Komplexnost
metody/
nedostatek
informací

Poptávka
Nedostatek důvěry
v ESCO

ESCO a facilitátoři:

všechny země

ČR
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Pozn.: respondenti mohli vybrat více odpovědí.
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Kvalita služeb
Kvalita služeb je schopnost poskytovatele služeb nabídnout
nehmotnou službu, která naplňuje očekávání zákazníka a zároveň
vyžaduje jeho zapojení
Podle normy ISO 9000 je kvalita definována jako „stupeň, ve kterém
soubor základních charakteristik splňuje stanovené požadavky“
Obecné aspekty definice kvality mohou zahrnovat celý hodnotový
řetězec spojený s produktem nebo službou – od fáze plánování po
monitoring a verifikaci i dále – vše pro zajištění kvalitních projektů
Kritéria kvality jsou zásadní pro systematické plánování, realizaci a
zhodnocení kvality projektů
Kritéria kvality obsahují požadavky na kvalitu zároveň s důvodně
definovanými charakteristikami
Kvalita služby je definována zejména ve 3 aspektech: potenciál
poskytovatele služby (kvalita jeho struktur a jeho schopností),
kvalita procesu a kvalita výsledku
Kvalita je základem procesu stálého zlepšování
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Aplikace kritérií kvality
Jediný společný soubor kritérií kvality je základem pro obecné
pochopení dobré kvality produktu nebo služby
kritéria jsou vytvořena speciálně pro použití v oblasti
služeb energetické účinnosti, a to v rámci současných platných
pravidel
Odpovídající kritéria kvality mohou být použita různými druhy
aktérů, například:




Klienty, pokud tato pravidla začlení do dokumentů výběrových řízení a
budou jejich plnění v průběhu a po konci projektu vyhodnocovat
Poskytovateli služeb tím, že kritéria začlení do vlastních
produktů/služeb
Finančními institucemi, které budou kritéria kvality v projektech
požadovat jako podmínku pro poskytnutí financování

Kritéria kvality mohou být také využívána jako podpůrné podklady
při rozhodovacích procesech
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Kritéria hodnocení projektů EPC vývoj
Asociace
DECA

Asociace
EFIEES

Asociace APES
MPO

Rakouská
kritéria pro
EES

Evropská
kritéria pro
EES

Česká kritéria
pro EPC

EU projekt
Transparense

EU projekt
QualitEE

EU projekt
QualitEE
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Rizika služeb energetické účinnosti
(EES)
Technická, finanční, strukturální ale i další rizika se mohou objevit v
každé části hodnotového řetězce projektů
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Standardizovaný rámec pro
udržitelné projekty EE
Monitoring

Postup práce

Provoz

–
1 Due Dilligence

Financování

Energe
tický
audit

EPC

Smluvní dohoda

Spuštění

Hloubková kontrola1
Poskytnutí záruky

Tvorba hodnoty

Údržba

Výstavba

Reporting

Verifikace

Měření

Získání hodnoty

+
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Zdroj: Trust EPC South, Standardy energetické účinnosti pro udržitelné financování , slide 6, 2018
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Energetický management
dlouhodobě udržitelných akcí EE
Monitoring

Energe
tický
audit

EPC

Smluvní dohoda

Spuštění

Hloubková kontrola1
Poskytnutí záruky

Údržba

Výstavba

Financování

Postup práce

Provoz

Reporting

Verifikace

Měření

Plán

Akce
Průběžné
vylepšování

Jedn
ání

Kontrola

1 Due Dilligence

Zdroj: Trust EPC South, Standardy energetické účinnosti pro udržitelné financování , slide 6, 2018
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Části hodnotového řetězce se mezi sebou násobí:
řetězec je tak dobrý, jako jeho nejslabší článek
Technický
základ

Obchodní
základ

Energetický
audit
+
EPC

Financová
ní

• Výchozí měření • Hloubková
kontrola2
• Modelování
• Poskytnutí
• Odhad zlepšení záruky
energetické
účinnosti
• Obchodní rizika
• Plán M&V1

• Kredibilita

Technicko – obchodní
základ

Výstavbaspouštění

Provoz &
údržba

Měření &
verifikace

• Návrhy směřující
k energetické
účinnosti

• Provoz směřující
k energetické
účinnosti

• Měření

• Projektový
management

• Údržba směřující
k energetické
účinnosti

• Reporting

• Spuštění

• Monitoring

• Analýza rizik
• EPC

(R%Audit x R%Financování x R%Výstavba x R%O&M3 x R%M&V1) x Tvorba hodnoty

=
Získaná hodnota
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1 Měření a verifikace

2 Due Dilligence

3 Provoz a údržba (Operation and Maintenance)

Zdroj: Trust EPC South, Standardy energetické účinnosti pro udržitelné financování , slide 9, 2018
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Přínosy kritérií kvality
K čemu vlastně kritéria kvality jsou?


Kritéria kvality obsahují požadavky na kvalitu služeb či zboží spolu s důvodně
definovanými charakteristikami

Jak mohou pomoci mně?



Pomoc s ujasněním toho,
co potřebuji
Pomoc s definováním
svých požadavků při
nákupu služeb
energetické účinnosti

Finanční instituce

Poskytovatel

Klient








Pomoc s definováním a popisem
vlastních nabízených služeb
Výhoda oproti konkurentům
(Vnitřní) zhodnocení kvality služeb
během a na konci projektu služeb
energetické účinnosti
Definování vnitřních standardů kvality
pro vlastní služby s možností využití
pro vnitřní management kvality a její
zlepšování
Vývoj vnitřních procedur a standardů
kvality služeb





Rozlišování mezi
projekty se zaručenou a
nezaručenou kvalitou
Definice (minimálních)
požadavků při
financování projektů
energetické účinnosti
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Přínosy kritérií kvality
Jak mohou pomoci mně?





Základ pro definici kvality v
dokumentech výběrového
řízení
Vyhodnocení kvality služeb v
průběhu a po skončení
projektu služeb energetické
účinnosti – na základě
projektové dokumentace

1 Due Dilligence

Finanční instituce

Poskytovatel

Klient





Základ pro popis kvality služeb
při podávání návrhu projektu
(Interní) zhodnocení kvality
služeb v průběhu a na konci
projektu energetické účinnosti
Vývoj vnitřních procedur a
standardů kvality služeb





Posouzení žádosti během
hloubkové kontroly1 z
hlediska splnění kritérií
kvality
Požadavek na dodržení
kritérií kvality v projektech
služeb energetické
účinnosti

strana 15
www.qualitee.eu

Technická kritéria kvality
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Hlavní bariéry na trhu s EPC
Administrativní bariéry
Administrativní
ve
veřejném sektoru
bariéry ve veřejném
73%
73%
sektoru
80%
Komplexnost
metody –
Komplexnost
metody/
Dostupné vhodné
70%
nedostatek
informací 55%
nedostatek
informací
financování
55%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tlak na snižování
nákladů

Komplexní účetní
pravidla

Nedostatek vládní
podpory

45%

Nedostatek důvěry

45%

v ESCO
45%

Konflikt zájmů mezi
majiteli a uživateli

Nízké ceny energie

Nejistota v dotační a
jiné politice

Poptávka
Vysoké náklady na
vývoj projektu a výběr
dodavatele

ESCO a facilitátoři:

všechny země

ČR
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Pozn.: respondenti mohli vybrat více odpovědí.
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Nedostatek důvěry v poskytovatele
Energetické služby

67%

70
60
50
40%

40

34%

30
20
10

21%

17%
4%

0
Vždy

ESCO a facilitátoři:

17%
1%

0%
Ve většině
případů
všechny země

ČR

V polovině
případů

V menšině
případů

0%

Nikdy
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Klíčové determinanty kvality EPC
České firmy kladou důraz na komunikaci

Předběžná technicko-ekonomická
analýza / energetický audit 82%
80%
Jiné
70%
60%
50%
40%
Informovanost a
motivace uživatele
30%
20%
10%
0%
Zohlednění komfortu
uživatele

Komunikace mezi
poskytovatelem a klientem
91%

Realizace technických
opatření

64%

Dosažení
očekávaných úspor

Měření a verifikace
úspor

65%

59%
Provoz a údržba
Financování

ESCO a facilitátoři - všechny země

ČR
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Transparentnost a úplnost
smluvních podmínek
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Kde je potřeba zvýšit kvalitu EPC
Předběžná technicko-ekonomická
analýza / energetický audit
63%
80%
70%
55%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Jiné

Informovanost a
motivace uživatele

Zohlednění komfortu
uživatele

Realizace technických
opatření
Dosažení
56% očekávaných úspor

60%Měření a verifikace
úspor

Komunikace mezi
poskytovatelem a klientem 60% 56%
Provoz a údržba
Financování
ESCO a facilitátoři:

všechny země

ČR
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Transparentnost a úplnost
smluvních podmínek Pozn.: respondenti mohli vybrat
více odpovědí.www.qualitee.eu

Systém zajištění kvality – přidaná hodnota
Klienti očekávají zvýšení kvality projektů
Projekty budou mít
stabilnější
návratnost

Snažší spojování
projektů do větších
celků

Jiné

Zvýšení
kvality se
Kvalita projektů
projektů
100%
zvýší
80%
73%
70%
71% Projekty budou
60%
lépe navrženy
50%
40%
30%
20%
Většíspolehlivost
spolehlivost
Větší
10%
datpro
protechnické
technické
0%
54% dat
vyhodnocování
vyhodnocování
100%

34%

49%

Snažší porovnání
nabídek

Zkrácení
výběrového řízení

Klienti:

všechny země

ČR
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Pozn.: respondenti mohli vybrat
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Systém zajištění kvality – přidaná hodnota
Firmy očekávají zvýšení důvěry klientů
Zvýšení kvality projektů
90%

Jiné

80%
70%

Snazší přístup k
financování

60%46%
40%
20%

25%

10%
0%

ESCO a facilitátoři:

všechny země

57%

75% Standardizovaná
kritéria kvality

Snažší porovnávání
nabídek

Projekty budou mít
stabilnější návratnost
Snazší spojování
projektů do větších
celků

Zkrácení výběrového
řízení

50%
30%

Projekty budou lépe
navrženy

82% Zvýšení důvěry klientů
75% v projekty

Častější dosažení
strana 22
plánovaných
úspor
ČR

Větší spolehlivost dat
pro technické
vyhodnocení
Pozn.: respondenti mohli vybrat
více odpovědí.www.qualitee.eu

Systém zajištění kvality
Nedostatky a překážky

Jiné

70%

Nejasnosti - příliš
mnoho systémů
zajištění kvality

60%
50%
40%

39%

Dodatečné náklady
systému zajištění kvality

58% 69%

30%
20%
10%
0%

Ztráta flexibility při
přípravě a realizaci
projektu

Dodatečné náklady
54%
na splnění
požadavků na kvalitu

41%

Překážka pro nové
společnosti pro
vstup na trh ESCO
ESCO a facilitátoři:

všechny země

ČR

Překážka pro malé a
střední podniky pro
vstup na trh ESCO
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Pozn.: respondenti mohli vybrat
více odpovědí.www.qualitee.eu

Struktura kritérií kvality
Kritérium kvality

Který konkrétní aspekt
služby je hodnocen?
Jaký je ideální
požadavek na tento
konkrétní aspekt?

Důkaz

Pomocí čeho
by měl
hodnotitel
posuzovat
toto konkrétní
kritérium?

Vyhodnocení
Jak by měl hodnotitel
rozhodnout, zda získané
důkazy potvrzují dosažení
kritéria?
Možností je hodnotit
přítomnost/nepřítomnost
daného důkazu, případně
vytvoření souboru
požadavků a k nim
hodnotící škály.

Komentář

Doplňující
komentáře
podporující
přijetí závěru
ze strany
hodnotitele.

www.qualitee.eu

Kategorie kritérií kvality
Srozumitelné smluvní
ošetření definice
specifických
regulačních požadavků
Informování a
motivování uživatelů

Plnění klientových
požadavků na komfort

Adekvátní analýza
Kvalita realizace technických
opatření směřujících k
zlepšení energetické
účinnosti

KK1
KK9

KK8

KK2

Kvalita
služeb
energetické
účinnosti

KK7

Komunikace mezi
poskytovatelem služeb a
klientem

KK3

KK4
KK6

Záruka úspor

Verifikace energetických
úspor

KK5
Udržení hodnoty a údržba
www.qualitee.eu

Evropská kritéria pro certifikaci
projektů služeb v oblasti en. účinnosti
Kritérium kvality 1Odpovídající analýza
Kritérium kvality 2 Kvalita realizace technických opatření ke zvýšení energetické
efektivity
Kritérium kvality 3 Zaručené úspory
Kritérium kvality 4 Verifikace úspor energie
Kritérium kvality 5 Zachování funkčnosti, údržba a opravy zařízení
Kritérium kvality 6 Komunikace mezi poskytovatelem služeb en. účinnosti a klientem
Kritérium kvality 7 Udržování celkové spokojenosti uživatelů
Kritérium kvality 8 Informovanost a motivace uživatelů
Kritérium kvality 9 Komplexní smluvní ujednání
Každé kritérium má několik podkritérií – celkem 39 podkritérií
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Příklad: kritérium 3
Č.
3-1

3-2

Kritérium hodnocení
Vazba mezi odměnou
a
splněním
zaručených úspor
Dosažení zaručených
úspor (platí pouze pro
zaručené
úspory
1. typu)

Důkaz
Zaručené úspory 1. typu: Snížení odměny musí být
přinejmenším v poměru k rozsahu nesplnění zaručených
Povinně ve smlouvě o EPC
úspor.
 Dosažené úspory nejsou nižší než zaručené úspory.
Platí tyto úrovně odchylek:


Malá odchylka: dosažené úspory jsou nižší než 100 %
zaručených úspor a vyšší nebo se rovnají 95 %.



Závažná odchylka: dosažené úspory jsou nižší než
95 % zaručených úspor a vyšší nebo se rovnají 80 %.

Nepřijatelná odchylka: dosažené úspory jsou nižší než
80 % zaručených úspor.
Odpovídající intervaly Verifikace plnění záruky nejméně jednou za rok.
verifikace dodržování
Povinně ve smlouvě o EPC
zaručených úspor


3-3
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č. Kritérium kvality 1– Odpovídající analýza
1-1 Dohoda o zpracování analýzy energie podle norem pro energetický audit
1-2 Odpovídající shromažďování dat
a jejich analýza

Č.
2-1
2-2
2-3
2-4

Kritérium kvality 2 Kvalita realizace technických opatření ke zvýšení
energetické efektivity
Provádění služeb v souladu s příslušnými normami, předpisy a úředními
povoleními
Včasná realizace
Definování poskytovaných služeb a dokumentace služeb
Zaškolení uživatelů nebo provozních pracovníků
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č.
3-1
3-2
3-3

Kritérium kvality 3 – Zaručené úspory
Závislost odměny na plnění zaručených úspor
Dosažení zaručených úspor (platí pouze pro zaručené úspory 1. typu)
Odpovídající intervaly verifikace dodržování zaručených úspor

Č.
4-1
4-2
4-3
4-4

Kritérium kvality 4 Verifikace úspor energie
Použití standardní metody výpočtu úspor energie
Výběr nejvhodnější metody verifikace úspor energie
Jasná definice hodnot referenční spotřeby („baseline“)
Jasná definice východisek pro úpravy úspor energie
Transparentnost a shoda procesů měření a verifikace (M&V) a související
4-5 úkoly
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č.
5-1
5-2
5-3
5-4

Kritérium kvality 5 Zachování a udržování hodnoty
Dodržování požadované dostupnosti systému
Rychlé řešení potíží v případě poruchy technických systémů
Funkčnost zařízení v době ukončení platnosti smlouvy
Jasná definice úkolů poskytovatele služeb v oblasti údržby a oprav

Č.
6-1
6-2
6-3

Kritérium kvality 6 Komunikace mezi poskytovatelem EPC a klientem
Zveřejnění kontaktních osob
Smlouva o poskytování a výměně dat (v obou směrech)
Zaznamenávání průběžné aktualizace všech úsporných opatření, které
přijímá poskytovatel EPC
6-4 Organizační opatření pro zapojení interních provozních pracovníků
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č.
5-1
5-2
5-3
5-4

Kritérium kvality 5 Zachování a udržování hodnoty
Dodržování požadované dostupnosti systému
Rychlé řešení potíží v případě poruchy technických systémů
Funkčnost zařízení v době ukončení platnosti smlouvy
Jasná definice úkolů poskytovatele služeb v oblasti údržby a oprav

Č.
6-1
6-2
6-3

Kritérium kvality 6 Komunikace mezi poskytovatelem EPC a klientem
Zveřejnění kontaktních osob
Smlouva o poskytování a výměně dat (v obou směrech)
Zaznamenávání průběžné aktualizace všech úsporných opatření, které
přijímá poskytovatel EPC
6-4 Organizační opatření pro zapojení interních provozních pracovníků
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č. Kritérium kvality 7 Udržování celkové spokojenosti uživatelů
7-1 Stanovení požadavků uživatelů (a jejich pravidelná aktualizace)
7-2 Pravidelná verifikace plnění fyzických parametrů komfortu
Č. Kritérium kvality 8 Informovanost a motivace uživatelů
8-1 Vytvoření koncepce motivování uživatelů
8-2 Vypracování souboru návrhů pro klienty s cílem zlepšit energetickou
efektivitu
8-3 Poskytování informací o činnostech na téma energetické efektivity
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů energetických služeb
Č. Kritérium kvality 9 Komplexní smluvní ujednání o specifických
požadavcích na regulaci
9-1 Převod vlastnictví
9-2 Řešení rizik spojených s cenami energie
9-3 Záruční doby u technologií a stavebních částí
9-4 Ustanovení o zániku smlouvy
9-5 Smlouva splňuje podmínky obecné legislativy
9-6 Přístup a přístupová práva
9-7 Možnosti různých druhů financování (postoupení pohledávek, leasing,
zástava)
9-8 Práva duševního vlastnictví
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 3 – výběr pro ČR
Č.
3-1

Kritérium hodnocení
Vazba mezi odměnou
a
splněním
zaručených úspor

Důkaz
Zaručené úspory 1. typu: Snížení odměny musí být
přinejmenším v poměru k rozsahu nesplnění zaručených
úspor.

3-2

Dosažení zaručených 
úspor (platí pouze pro
zaručené
úspory 
1. typu)

Dosažené úspory nejsou nižší než zaručené úspory.
Platí tyto úrovně odchylek:



Závažná odchylka: dosažené úspory jsou nižší než
95 % zaručených úspor a vyšší nebo se rovnají 80 %.

Malá odchylka: dosažené úspory jsou nižší než 100 %
zaručených úspor a vyšší nebo se rovnají 95 %.

Nepřijatelná odchylka: dosažené úspory jsou nižší než
80 % zaručených úspor.
Odpovídající intervaly Verifikace plnění záruky nejméně jednou za rok.
verifikace dodržování
zaručených úspor


3-3
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 4 – výběr pro ČR

Č. Kritérium hodnocení
Důkaz
4-1 Použití standardní metody Použití metody IPMVP
výpočtu úspor energie
ex-post: Byla verifikace úspor energie provedena v
souladu s uvedenou metodou?
4-2 Výběr
nejvhodnější Smlouva mezi poskytovatelem služeb a klientem.
metody verifikace úspor
energie
referenční
spotřeby
na
základě
4-3 Jasná definice hodnoty Stanovení
„baseline“
(referenční samostatného hodnocení údajů referenční spotřeby.
spotřeby)
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 4 – výběr pro ČR

Č. Kritérium hodnocení
Důkaz
4-4 Jasná definice východisek Stanovení jasně definované metodologie úprav,
úpravy úspor energie
včetně:
 transparentního hodnocení faktorů, které mají vliv
na spotřebu energie;
 prezentace konkrétních vzorců (rovnic) pro úpravy;
 specifikace požadovaných údajů a informací;
4-5 Transparentnost a shoda Shoda ohledně postupů realizace Měření a verifikace
procesů
Měření
a (“Procesy M&V”)
verifikace
(M&V)
a ex-post: Měření a verifikace (M&V) je uskutečněno v
související úkoly
souladu s dohodnutými postupy M&V; jsou
zdokumentována a odsouhlasena rozhodnutí a dohody
mezi smluvními stranami o M&V.
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 5 – výběr pro ČR
Č. Kritérium hodnocení
5-4 Jasná definice úkolů
poskytovatele služeb v
oblasti údržby a oprav

Důkaz
Smluvní závazky definující povinnosti poskytovatele
služeb v oblasti údržby a oprav: znázornění rozhraní
v systémovém diagramu, a případně označením na
místě.
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 6 – výběr pro ČR
Č. Kritérium hodnocení
6-4 Organizační opatření pro
zapojení
interních
provozních pracovníků

Důkaz
Zavedení organizačních opatření, která umožní
průběžnou výměnu informací mezi poskytovatelem
EES a interními provozními pracovníky (např.
pravidelné schůzky týkající se zařízení) v příslušných
dokumentech (např. manuál projektu).
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 7 – výběr pro ČR
Č. Kritérium hodnocení
7-1 Stanovení
požadavků uživatelů
(a jejich pravidelná
aktualizace)

Důkaz
Pokud jsou příslušné parametry ovlivněny EES, musí být
uživatelské požadavky verifikovány a zaznamenány:
 Teplota v místnosti
 Vlhkost (pouze ve speciálních budovách například v
laboratořích, v nemocnicích atd.)
 Rychlost výměny vzduchu (nebo jiné parametry kvality
vzduchu v místnostech)
 Úroveň hluku (vnitřní, vnější)
 Úroveň osvětlení
 Teplota vody (s patřičným ohledem na výskyt legionelly)
 Zveřejnění určené pracovní doby/ provozních hodin
(včetně mimoprovozní doby, dovolené, prázdnin atd.)
Reakční doba po nahlášení poruchy; doba opravy po
nahlášení poruchy.
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 7 – výběr pro ČR
Č. Kritérium hodnocení
7-2 Pravidelná verifikace
plnění fyzických
parametrů na
komfort

Důkaz
 Pravidelné ocenění daných údajů týkajících se
komfortu uživatelů sesbíraných a uložených
v automatizovaném systému budovy (nejméně
jednou za rok).
 Další měření v případech, kdy je oznamován
podstatný deficit ohledně komfortu.
 Nápravná opatření v případě neplnění požadavků
uživatelů.
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Kritéria hodnocení projektů EPC
Kritérium 9 – výběr pro ČR
9-1 Převod vlastnictví

Existence smluvního ujednání v souladu s legislativou.
Existence smluvního ujednání v souladu s legislativou.

9-3

Záruční doby u technologií
a stavebních částí

9-4

Ustanovení o zániku
kontraktu

Existence smluvního ujednání v souladu s legislativou.

Možnosti různých druhů
financování (postoupení
9-7
pohledávek, leasing,
zástava)

Existence smluvního ujednání v souladu s legislativou.

9-8 Práva duševního vlastnictví Existence smluvního ujednání v souladu s legislativou.
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Přínosy finančních kritérií kvality
K čemu vlastně kritéria kvality jsou?


Vytvoření společného základu mezi poskytovatelem služeb, klienty a
finančními institucemi za účelem správného posuzování financovatelnosti
projektů energetické účinnosti

Jak mohou pomoci mně?



Pomoc v hledání vhodných
možností financování
Tvorba dokumentů pro
výběrová řízení a smluv
obsahujících relevantní
informace

Finanční instituce

Poskytovatel

Klient





Podpora v poskytování
finančních informací o
projektech finančním institucím
Příprava smluv obsahujících
relevantní informace
Pomoc v hledání vhodných
možností financování





Získávání relevantních
informací o projektech
energetické účinnosti
Lepší porozumění
hodnotám, které projekty
energetické účinnosti
vytvářejí
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Přínosy finančních kritérií kvality
Jak je aplikovat?


tbd

Finanční instituce

Poskytovatel

Klient


tbd



tbd
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Finanční kritéria kvality
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Projekty EES

1

Inovace, nejlepší
dostupné
technologie, COP, η,
ρ, λ CO2,
GWh/a, kW, ...

A

B

C

Odlišný pohled na věc ze strany
každého z aktérů

?

€, €, €, €, €
strana 45
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Hlavní finanční nástroje pro EES
Jedna z hlavních překážek projektů EES = financování
Financování pomocí úvěru
Financování pomocí leasingu
Cese / postoupení pohledávky
Forfaiting
Další relevantní aspekty pro výběr finančních nástrojů z hlediska
klienta jsou:







Náklady na financování
Právní okolnosti
Záruky/zajištění
Daňové okolnosti
Aspekty související s účetnictvím a tvorbou rozvahy
Náklady na management / transakční náklady
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Finanční kritéria kvality
Aspekty pro výběr finančních kritérií kvality (FKK)1





Jak je možné předvídat a zajistit budoucí peněžní toky?
Ručení technickým vybavením (majetkem)
Co se stane v případě zániku nebo bankrotu společnosti poskytující
energetické služby (ESCO) a co lze udělat pro zmenšení rizika?
Co se stane v případě zániku nebo bankrotu klienta, u něhož bylo
instalováno vybavení a technologie?

FKK 1: Kvalita predikce peněžních toků
FKK 2: Struktura pobídek pro tvorbu peněžních toků
FKK 3: Zužitkování peněžních toků
FKK 4: Hodnota a zužitkování majetku (technického vybavení)
FKK 5: Další (neenergetické) přínosy projektů EES
1 Financial quality criteria
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FKK 1: Kvalita predikce peněžních
toků
Peněžní toky jsou výsledkem energetických úspor






Hlavní zdroj prostředků pro splácení
Energetická účinnost ≠ energetické úspory
Shoda na výchozích hodnotách
Výběr a shoda na úpravě jednotlivých faktorů
Koncept měření a verifikace (M&V)

Kritéria





Koncept M&V
Výchozí hodnoty a výpočet úspor
Scénáře
Nejlepší dostupná technologie
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FKK 2: Struktura pobídek pro
tvorbu peněžních toků
Pobídky pro tvorbu peněžních toků snižují rizika




Smluvní vyjasnění garancí úspor
Spolupráce klienta je nezbytná
Dobře vyvážené sdílení rizik

Kritéria




Přístup založený na sdílení rizik
Odměňování poskytovatele EES je odvislé od záruk úspor
Jasné formulování pobídek ze strany klienta
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FKK 3: Zužitkování peněžních toků
Zajištění plateb v případě ekonomických obtíží smluvních stran nebo
v případě změny právního statutu




Zajištění, že realizace projektu pokračuje
Prodej zařízení/jednotky
přístup k peněžním tokům ze strany finančních institucí

Kritéria






Prevence přístupu strategií exitu
Výměna poskytovatele služeb energetické účinnosti
Přidělení práv poskytovateli EES (včetně cese, forfaitingu, sekuritizace)
Vyjasnění vhodné kompenzace a likvidované škody v případě
předčasného ukončení smlouvy ze strany klienta EES
Zužitkování peněžních toků v případě prodeje zařízení
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FKK 4: Hodnota a zužitkování
majetku (technického vybavení)
Části vybavení mohou být využity jako záruka




Technické zužitkování: majetek může být odstraněn
Ekonomické zužitkování: majetek může být prodán
Právní zužitkování: vlastnictví zbývajícího majetku

Kritéria




Hodnota částí technického vybavení, které může být odstraněno, je
jasně definována v projektové dokumentaci (sériové číslo)
Technické vybavení může být využito v jiných procesech a pobočkách
Smlouva definuje vlastnictví
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FKK 5: Další (neenergetické)
přínosy projektů EES
Rovněž známo jako několikanásobné přínosy
Přínosy z pohledu klienta




Zvýšená produktivita práce
Snížená závislost na energetických tarifech
Obchodní prémium

Kritéria



Seznam neenergetických přínosů je jasně klasifikovaný a dostupný
Kvantifikace a monetizace neenergetických přínosů
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FKK vs. různé aspekty financování
Peněžní
toky

Ručení
technickým
vybavením

Zánik nebo
bankrot
poskytovatele
EES

Zánik nebo
bankrot
klienta EES

FKK 1. Kvalita predikce
peněžních toků

++

o

+

+

FKK 2. Struktura pobídek pro
tvorbu peněžních toků

++

o

++

o

FKK 3. Zužitkování peněžních
toků

++

++

++

o

FKK 4. Hodnota a zužitkování
majetku (technického vybavení)

+

++

++

++

FGQ 5. Další (neenergetické)
přínosy projektů EES

o

o

+

++

Tabulka ukazuje finanční kritéria kvality (FKK), která kryjí různé aspekty financování EES projektů,
přičemž: ++ znamená většinu aspektů krytých v rámci FKK, + znamená některé aspekty kryté FKK a
O znamená menšinu nebo žádné aspekty kryté FKK
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FKK vs. finanční produkty
Financování
úvěrem

Financování
leasingem

Cese /
postoupení
pohledávky

Forfaiting

FKK 1. Kvalita predikce
peněžních toků

++

++

+

++

FKK 2. Struktura pobídek pro
tvorbu peněžních toků

++

++

++

++

FKK 3. Zužitkování peněžních
toků

++

++

++

++

FKK 4. Hodnota a zužitkování
majetku (technického
vybavení)

+

++

FGQ 5. Další (neenergetické)
přínosy projektů EES

++

+

+

Tabulka ukazuje relevanci jednotlivých FKK pro různé finanční produkty, přičemž ++ znamená velmi
důležité, + důležité a O neutrální nebo irelevantní pro daný finanční produkt.
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Příručka pro výběrová řízení
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Proces projektu EPC
zákazník
Rozhodnutí
pro metodu
EPC

Identifikace
projektu

Sběr dat a
vyjednávání
s klientem

Spolupráce na
realizaci dalších
opatření

Podpis
smlouvy

Výběrové
řízení

Předběžná
analýza

Návrh
úsporných
opatření

poradenská firma

Ověření dat
a zadávací
dokumentace

-

Instalace
opatření
56

Řízení
realizace
projektu

Období záruk
za úspory

Monitorování,
vyhodnocení
úspor

poskytovatel energetických služeb
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Organizace výběrového
řízení
Ve veřejném sektoru musí být proces výběrových řízení plně v
souladu s národní legislativou pro veřejné zakázky – Zákon o
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 134/2016 Sb. V posledních
deseti letech je veřejná zakázka na projekty EPC organizována
výhradně formou jednacího řízení s uveřejněním.
V privátním sektoru nejsou zákazníci povinni postupovat pro
legislativních předpisů k výběrovým řízením pro veřejný sektor,
ale v případě rozhodnutí o organizace výběrového řízení pro
více účastníků, je proces podobný (může být použita
jednodušší podoba).
Jednání pouze s jedním nabízitelem – firmou ESCO =>
bilaterální jednání (odlišný proces - bez výběrového řízení)
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Jednací řízení s uveřejněním (1)
Oznámení o zahájení zadávacího řížení



Vyhlášení soutěže formou jednacího řízení s uveřejněním –
oznámením ve Věstníku veřejných zakázek
paralelně musí být zveřejněna kompletní zadávací
dokumentace

Vyjádření zájmu firem ESCO o zakázku a doložení
kvalifikačních předpokladů



podání žádosti o účast v zadávacím řízení
Účastníci - firmy ESCO - zároveň se žádostí doloží splnění
stanovených kvalifikačních předpokladů

Výzva k podání nabídky


firmy ESCO, které splní požadované kvalifikační předpoklady,
obdrží výzvu k podání nabídky a mají možnost společné
prohlídky předmětných budov a zařízení
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Jednací řízení s uveřejněním (2)
Hodnocení nabídek a pozvání firem ESCO k jednání o
nabídkách


na základě hodnocení nabídek jsou sestaveny dotazy pro jednání
(může, ale nemusí být stanoveno předběžné pořadí nabídek) a
účastníci - firmy ESCO - jsou vyzváni k zodpovězení dotazů a
jednání o nabídkách

Jednání o nabídkách a výzva k podání konečných nabídek


Zpravidla se uskuteční alespoň 1 kolo jednání, obvykle je jednáno
ve 2-3 kolech
v rámci každého kola může být upřesněna zadávací dokumentace a
účastníci jsou vyzvání dalším vysvětlením a přípravě nových
nabídek, nebo:



výzva k podání konečných nabídek
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Jednání s účastníky o
nabídkách
Předmět jednání:








rozsah a kvalita navržených opatření
zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí,
dodržení stávajících norem a předpisů, kompatibilita se
stávajícím zařízením
harmonogram provádění prací
výpočet garantované úspory v referenčních a skutečných
cenách
stanovení odměny účastníka, podíl zadavatele na nadúspoře
požadavky zadavatele, výzva k úpravě nabídky

Protokol z jednání


zaznamenání všech ujednání s vlivem na nabídku v
zápisu z jednání pro každého účastníka zvlášť
60
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Jednací řízení s uveřejněním
Podání konečných nabídek
Konečné hodnocení nabídek


je vyhlášen vítěz výběrového řízení

Podpis smlouvy mezi zákazníkem a firmou ESCO


schválení konečné podoby smlouvy (rada, nebo zastupitelstvo
města nebo kraje apod.)
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Jednací řízení s uveřejněním přehled
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
a vyvěšení zadávací dokumentace
Vyjádření zájmu firem ESCO o zakázku a splnění
stanovených kvalifikačních požadavků
Výzva k podání nabídek a prohlídky

Proces :
•

Organizovaný
facilitátorem
(nebo klientem
pokud není
facilitátor)

•

Hodnotící komise

Zpracování a podání nabídek
Posouzení nabídek, dotazy a pozvání firem ESCO k jednání
o nabídkách
Jednání s účastníky o jejich nabídkách, výzva k podání
dalších nabídek
Podání konečných nabídek
Hodnocení konečných nabídek a vyhlášení vítěze
výběrového řízení
Podpis smlouvy na projekt EPC
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Kritéria pro hodnocení
nabídek
Obvykle hodnocení podle ekonomické výhodnosti


vícekriteriální hodnocení (specifikace hodnocení v zadávací
dokumentaci)

Požadavek na vyjádření úspor


specifikace zaručených úspor v technickém i ve finančním
vyjádření (formuláře a tabulky v zadání)

Stanovení výše úspor energie


budoucí výše dosažených úspor se obtížně kvantifikuje; je
nutné do zadávací dokumentace stanovit jasně definované a
srovnatelné podmínky

Možnost posouzení technické kvality nabídek


kvalita a vhodnost kombinace úsporných opatření, zajištění
financování, kvalita nabízených záruk
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Kritéria hodnocení ve veřejné
soutěži
Kritéria

Váhy kritérií

1. Výše zaručených úspor všech forem energie po dobu
smluvního vztahu (v technických nebo finančních jednotkách)

45-55%

2. Nabídková cena tj. celková cena, kterou zadavatel uhradí
vybranému účastníku po dobu smluvního vztahu

35-45%

3. Kvalita technického návrhu a smlouvy

10-20%

Váha kritéria 1 Výše zaručených úspor je vždy větší než váha kritéria 2
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Kritéria hodnocení ve veřejné soutěži
- kombinace EPC a dotace z OPŽP
Kritéria

Váhy kritérií

1. Výše zaručených úspor všech forem energie po dobu
smluvního vztahu (v technických nebo finančních jednotkách)

45-55%

2. Nabídková cena tj. celková cena, kterou zadavatel uhradí
vybranému účastníku po dobu smluvního vztahu

30-40%

3. Kvalita technického návrhu a smlouvy

10-20%

4. Výše překročení minimální úrovně úspor energie

5-10%
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Příklad: hodnocení projektu EPC na
AVU v Praze
Kritéria

Váhy kritérií

1. Výše zaručených úspor nákladů na plyn, teplo, elektrickou
energii, vodu a ostatních provozních nákladů kumulativně za
10 let

45%

2. Nabídková cena
Hodnocení bude provedeno ve prospěch nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH.

35%

3. Kvalita a komplexnost návrhu řešení

15%

4. Výše překročení minimální úrovně úspor energie

5%
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Kritéria hodnocení ve veřejné
soutěži - kvalita a komplexnost
a) Úplnost a jednoznačnost popisu opatření (10 %)
b) Správnost odhadu výše úspory (70 %)
c) Přiměřenost nákladů (10 %)
d) Další přínosy (10%)
 životnost
 spolehlivost řešení
 soulad s požadavky provozu apod.
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Evropská kritéria pro certifikaci
projektů EPC – výběr pro ČR
Kritérium kvality 1 Odpovídající analýza
Kritérium kvality 2 Kvalita realizace technických opatření ke zvýšení energetické
efektivity
Kritérium kvality 3 Zaručené úspory
Kritérium kvality 4 Verifikace úspor energie
Kritérium kvality 5 Zachování funkčnosti, údržba a opravy zařízení
Kritérium kvality 6 Komunikace mezi poskytovatelem EPC a klientem
Kritérium kvality 7 Udržování celkové spokojenosti uživatelů
Kritérium kvality 8 Informovanost a motivace uživatelů
Kritérium kvality 9 Komplexní smluvní ujednání
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Informace na webu projektu
QualitEE
Data a grafy ke stažení z databáze:
 https://qualitee.eu/market-research/
Publikace ke stažení


Evropská zpráva o trhu a kvalitě energetických služeb
Česká zpráva o trhu a kvalitě energetických služeb



https://qualitee.eu/cz/publications/
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Průzkum QualitEE 2017
k certifikaci EPC
Data a grafy najdete na

https://qualitee.eu/market-research/
Evropská zpráva o trhu a kvalitě
energetických služeb

https://qualitee.eu/cz/publications/

strana 70
www.qualitee.eu

Průzkum QualitEE 2017
k certifikaci EPC
Data a grafy najdete na

https://qualitee.eu/market-research/
Evropská zpráva o trhu a kvalitě
energetických služeb

https://qualitee.eu/cz/publications/
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