
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 

vybraných objektech v majetku města Skuteč

Providing of energy services using the EPC method in selected 
buildings owned by the city of Skuteč

1.1.2017 – 31.12.2024



Posloupnost kroků ke garantovaným úsporám
Sequence of steps to guaranteed savings

• Výběr vhodných objektů, zpracování zadávací dokumentace, žádost o dotaci - 2015

• Selection of suitable objects, processing of tender documentation, application for a subsidy –

2015

• Období výběrového řízení na Poskytovatele energetických služeb (ESCO) – 1. 

polovina 2016

• Period of the tender for the Energy Service Company (ESCO) – 1st half of 2016 

• Podpis smlouvy 08/20216 (schválení ze strany zastupitelstva města)

• Signing of the contract 08/2016 (approval by the city council) 

• Realizace úsporných opatření – 09/2016 – 12/2016

• Implementation of saving measures – 09/2016 – 12/2016

• Období garantovaných úspor – 01/2017 – 12/2024

• Period of guaranteed savings – 09/2017 – 12/2024



Hlavní parametry kontraktu
Main parameters of the contract

• Cíle - Modernizace energetického hospodářství objektů města Skuteč, snížení 
energetické náročnosti = úspora provozních nákladů, čerpání dotace EFEKT 2016

• Objectives - Modernization of energy management of Skuteč buildings, reduction of energy 
intensity = saving of operating costs, drawing of the EFEKT 2016 subsidy

• Vybrané objety součástí EPC (Selected objects included in the EPC):
• 2 základní školy (2 primary schools)
• mateřská škola (kindergarten)
• senior centrum (senior center)
• plavecký bazén (swimming pool)

• Referenční náklady (Reference costs) 5,7 mil. Kč vč. DPH (incl. VAT)

• Nabídková cena (Offer price) 11,3 mil. Kč vč. DPH

• Garantovaná roční úspora (Guaranteed annual savings) 1,3 mil. Kč vč. DPH

• Skutečně dosahovaná úspora (Real achieved savings) 1,7 mil. Kč vč. DPH



Zrealizovaná opatření
Implemented measures

• Návrh opatření, projekční činnosti, realizace, garance – vše zajišťuje ESCO
• Proposal of measures, design activities, implementation, guarantee - everything is provided by 

the ESCO

• Rekonstrukce kotelen - kondenzační technologie, čerpadla s plynulou regulaci otáček
• Reconstruction of boiler rooms - condensing technology, pumps with continuous speed control

• Instalace kombinované výroby elektřiny a tepla – kogenerační jednotka spalující zemní plyn
• Installation of combined heat and power generation - cogeneration unit burning natural gas

• Rekonstrukce osvětlení – náhrada původních zářivkových svítidel za nová svítidla s LED zdroji
• Lighting reconstruction - replacement of the original fluorescent luminaires by new luminaires 

with LED sources



Zrealizovaná opatření
Implemented measures

• Instalace úsporných prvků vody – perlátory
• Installation of water-saving elements - aerators

• Sjednocení odběrných míst elektrické energie
• Unification of electricity consumption points

• IRC – individual room control

• Nový systém měření a regulace – dispečerské SW prostředí, dálkový dohled – aktivní 
energetický management

• New measurement and control system - dispatching SW environment, remote monitoring -
active energy management



EPC Skuteč

Virtuální prohlídka projektu EPC v objektech města Skuteč

Virtual tour of the EPC project in the buildings of the city of Skuteč

https://www.klapty.com/tour/TEg04GTqva

Děkuji za pozornost / Thank you for your attention

Ing. Aleš Přibyla
technický ředitel / technical director

Amper Savings, a.s.
info@ampersavings.cz


