
Obnova  veřejného osvětlení
„KrOK za KrOKem“

Veřejné osvětlení může představovat 30-50% celkové spotřeby elektrické
energie obce. Současné  technologie LeD dostupné na  trhu nabízí vysoké
úspory a srovnatelně krátkou dobu návratnosti investice. 
Situace vyžaduje od obcí urgentní reakci: téměř 80% zdrojů světla, které jsou
v současnosti užívány ve veřejné osvětlení budou staženy z trhu do roku 2017,
to znamená, že nebudou již dále dostupné. Na jedné straně může moderni-
zace významně zvýšit účinnost a snížit spotřebu a náklady na údržbu, na druhé
straně vyžaduje významnou počáteční investici.
a zde může být řešením metoda ePC: energeticky efektivní investice jsou 
financovány a realizovány firmou poskytující energetické služby (tzv. eSCO,
česky také „firma energetických služeb“). roční úspory za energii a údržbu
pak pokrývají investiční a kapitálové náklady.
Tento  dokument  poskytuje  praktický  návod  “krok  za  krokem”  pro  obce
a eSCO společnosti, jak aplikovat metodu ePC na projektech modernizace
veřejného osvětlení.



evropský projekt „Veřejné osvětlení - ePC“
Projekt financovaný z programu Intelligent Energy Europe byl zahájen v dubnu 2014 s cílem nastartování trhu a pop-
távky po EPC prostřednictvím projektů renovace veřejného osvětlení. Projekt zvaný „Veřejné osvětlení - EPC“ podpoří
vytvoření nabídky a poptávky v 9 regionech EU mj. zřízením regionálních poradenských center. Tato servisní centra
budou poskytovat ucelenou podporu jak městům a obcím, tak SME (malé a střední firmy) jako potenciálním ESCO
dodavatelům. Tým projektu zahrnuje 9 regionálních agentur, které budou poskytovat EPC poradenský servis, dále 9
samospráv z různých zemí EU a Evropskou síť Fedarene.

Více informací:  www.streetlight-epc.eu a www.eccb.cz (sekce „Veřejné osvětlení - ePC“)

Další informace

Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
telefon: 387 312 580
fax: 387 312 581
mobil: 773 512 580
eccb@eccb.cz
www.eccb.cz

vydalo: Energy Centre České Budějovice
vydání: první

rok vydání: 2015
(tato publikace je distribuovaná zdarma)



renovace veřejného osvětlení technologií LeD 
a metodou ePC

Proč renovovat?
Veřejné osvětlení významně přispívá k dopravní a celkové bezpečnosti. Zajištění dobré viditelnosti v době po setmění
vyžaduje významné množství elektrické energie a představuje značné finanční náklady. U obcí se starším, méně účinným
systémem, může veřejné osvětlení představovat 30 až 50% jejich celkové spotřeby elektrické energie. Ovšem potenciál
pro úspory je v této oblasti enormní – v mnoha obcích by to při použití současných technologií bylo 30 až 70%.

Proč technologii LED?
Technologie LED na současném trhu nabízí vysoké úspory odpovídající dobou návratnosti investice (obvykle 10 až 12
let). LED technologie prodělaly za poslední roky intenzivní rozvoj. Se svým potenciálem dosáhnout více než 50% snížení
nákladů představují ekonomicky velmi zajímavou možnost pro renovaci veřejného osvětlení (VO).

Některé výhody LeD technologie:
vysoká energetická účinnost
nízké požadavky na údržbu
žádné UV a IR záření
možnost volby barevnosti světla
možnost přesného směrování světelného toku (omezuje nežádoucí osvětlení rušící noční život zvířat)
systémy s vysokou flexibilitou a dynamikou ovládání světla
dlouhá životnost (okolo 50 000 - 70 000 hodin)

Proč smlouvu se zaručenou úsporou EPC
Renovace VO technologiemi LED vyžaduje významnou investici, která je pro většinu obcí hlavní překážkou. Metoda EPC
může v mnoha případech nabídnout řešení, které překoná tuto překážku.

EPC představuje smluvní vztah mezi příjemcem (např. obcí) a poskytovatelem opatření pro zlepšení energetické účinnosti,
tzv. “poskytovatelem energetických služeb” (ESCO). ESCO financuje i realizuje navržená opatření, například renovaci ve-
řejného osvětlení technologiemi LED, a to jak pro celé město, tak dílčí projekt pro určitou oblast. Roční úspory energie
jsou využity k pokrytí investičních a kapitálových nákladů. Po uplynutí doby kontraktu čerpá klient plně výhody energe-
tických a finančních úspor.

Počáteční investice do energetické účinnosti a realizace opatření jsou provedeny ESCO firmou, následně energetické
úspory pokrývají investiční a kapitálové náklady.

ná
kla

dy
 n

a e
ne

rg
ii

ná
kla

dy
 n

a e
ne

rg
ii

splácení
investice

snížení nákladů 
na energii

př
ed

 in
ve

sti
cí

po
 in

ve
sti

ci

začátek smlouvy konec smlouvy

čas



Často kladené dotazy ohledně veřejného osvětlení 
a metody ePC

Vysvětlení použitých výrazů:
Počáteční stav (srovnávací základna, referenční spotřeba):
srovnávací hodnota, která je vypočítána na základě nákladů na energie a spotřeb energie 
v průběhu srovnávacího období (např. poslední 3 roky)
Zákazník ESCO:
samospráva / veřejný subjekt (nebo společnost), jejichž instalace VO je předmětem projektu EPC
EPC smlouva:
základ pro spolupráci mezi poskytovatelem služeb a klientem, určuje práva a povinnosti obou stran, 
především pak stanovuje dosažené úspory, délku kontraktu a záruční podmínky
ESCO:
specializovaná firma nabízející služby EPC (česky také „firma energetických služeb“)
Záruka kvality:
garance zajištění dohodnuté úrovně kvality práce dodavatele ESCO služeb 
(např. minimální úspory, funkčnost systému)
Refinancování investice:
realizováno dosaženými energetickými úsporami

Která opatření jsou obvykle realizována v projektech pro veřejné osvětlení na bázi ePC?
     Náhrada zdrojů světla, náhrada existující instalace moderními prvky ve stejném stylu „retrofit” (repliky), nový řídicí sy-

stém, optimalizace systému, retrofit stožárů - repliky, kompletní výměna svítidel. Rozšíření systému VO může být 
zahrnuto do projektu, ale nemůže být financováno z úspor.

Jaký je typický rozsah investice?
     To naprosto závisí na projektu a jeho rozsahu.

Jaký dopad má ePC projekt na dosavadní způsob údržby systému (technické služby obce, 
nebo externí poskytovatel zajišťující údržbu systému)?

     Zkušený poskytovatel ESCO se pokusí integrovat existující servisní tým (např. technické služby obce) a tím zajistit 
nejlepší možnou údržbu instalace. EPC projekt může také vyústit v rozšíření služeb, které souvisí s údržbou (pro toho,
kdo v současnosti zajišťoval některé dílčí úkoly) – může jít např. o sběr dat, řízení kvality, realizaci opatření a kontrolu
ročních účtů. 

Jak časově náročný je pro obec ePC projekt?
     Pečlivá příprava a rozvoj jsou zásadní pro úspěšnou realizaci EPC projektu. Při zahájení projektu musí být zahrnuty

všechny dotčené profese tak, aby byla zajištěna transparentnost a přijatelnost pro všechny zúčastněné strany. Správné
plánování a jasné požadavky na ESCO dodavatele ve smyslu kritérií kvality jsou nezbytné.

Jak se určují referenční náklady (výchozí nákladová úroveň projektu)?
     Výchozí úroveň je základem pro výpočet odměny ESCO dodavatele. Abychom předešli tomu, že faktory, které nemůže

ESCO ovlivnit (např. ceny energie, změna provozních časů), budou působit v jeho prospěch nebo neprospěch, 
tak jsou výdaje za energii a spotřeba energie porovnávány s hodnotami referenčního roku.

Je ePC projekt vhodný pro každý systém veřejného osvětlení?
     V podstatě je možné nalézt technicky a ekonomicky realizovatelné úspory pro téměř každý systém veřejného osvětlení,

který je starší než 10 let. Avšak má-li být ekonomicky proveditelný, pak musí jít o investici určitého minimálního 
objemu.



Kdy dává ePC projekt menší smysl?
     Kdy je realizace investice pro zlepšení energetické účinnosti s nebo bez EPC výhodnější, závisí na následujících 

faktorech: 
     • rozsah projektu (pro malé projekty nejsou dosažené úspory schopny pokrýt investiční náklady 

a náklady spojené s přípravou v rozumném/přijatelném časovém rámci)
     • dostupnost investičních prostředků a personální kapacita
     • podmínky nákupu světelných zdrojů a svítidel.

Kdo nese jaké riziko?
     ESCO dodavatel nese technické a finanční riziko za úspěšnou realizaci projektu, zvláště ve vztahu ke garantovaným

úsporám. S cílem ochránit obec před škodami, které by vyplynuly z eventuálních ekonomických potíží ESCO 
dodavatele, se doporučuje vložit do EPC smlouvy preventivní pojistku pro tento případ.

Odkdy má klient zisk z energetických úspor?
     V závislosti na EPC smlouvě může obec profitovat z nižších nákladů na energie buď od začátku projektu (to bude 

většinou znamenat delší dobu trvání kontraktu), nebo až po skončení smlouvy.

Na jak dlouho je obec smluvně svázána s eSCO dodavatelem?
     Obvykle trvají EPC kontrakty něco mezi 10 až 12 lety, ale – v závislosti na podmínkách – mohou být také kratší 

nebo delší.

může ePC projekt zahrnovat také jiná opatření jako například rozšíření existující instalace nebo
osvětlení další ulice?

     Ano. Je výhodou, že obec zde může využít know-how ESCO dodavatele v těchto souvisejících oblastech. Avšak
v těchto případech je obvykle vyžadována dodatečná platba, protože rozšíření instalace nemůže být financováno
z úspor.

Kdo vlastní instalaci veřejného osvětlení poté, co je ePC projekt zrealizován?
     Vlastníkem zrenovovaného zařízení zůstává obec.

Co se stane na konci ePC kontraktu?
     Na konci období platnosti smlouvy může úkoly ESCO dodavatele opět převzít obec a plně užívat prospěch z nízkých

nákladů na energii. Samozřejmě je ale také možno dohodu prodloužit, nebo uzavřít dohodu novou pozměněnou. 

Jak nalezne obec vhodného dodavatele eSCO?
     Na stránkách ECČB (www.eccb.cz) je možné nalézt seznam poskytovatelů ESCO služeb nebo může ECČB pomoci

obci s výběrem potenciálního ESCO dodavatele přímo.

Kolik času zabere příprava typického projektu?
     Příprava celého projektu od začátku do konce trvá většinou 2 až 3 roky.

Jaká jsou klíčová kritéria pro výběr dodavatele eSCO (finanční i další)?
     Kromě ceny a finančních podmínek je velmi důležitá také kvalita lamp a garance úspor.

Je správa veřejného osvětlení součástí stejného výběrového řízení jako výběr dodavatele eSCO
služeb?

     V mnoha případech je správa zahrnuta v kontraktu, protože je velmi důležitou součástí celkových úspor.

měla by být součástí výběrového řízení také dodávka elektrické energie?
     Pokud bude dodávka elektrické energie zahrnuta do smlouvy, pak nebude moci obec v průběhu celého kontraktu

změnit dodavatele elektřiny (nebude možné získat levnějšího dodavatele).



Kdo stanoví úroveň úspor?
     Úroveň úspor je určena hrubou analýzou a je měřena před a po realizaci opatření.

Co se stane, pokud není dosaženo úspor?
     Pak musí poskytovatel ESCO platit obci kompenzace.

Co se stane, pokud jsou úspory větší, než předpokládal ePC kontrakt?
     Toto musí být definováno ve smlouvě. Ve smlouvě lze ustanovit poměr dělení úspor přesahujících úspory předpoklá-

dané mezi obec a ESCO – po závěrečné roční bilanci.

Bude projekt stát více z důvodů nákladů eSCO poskytovatele?
     Přidané náklady budou pravděpodobně stejné jako ty, které by vznikly najmutím dobrého plánovače. Avšak EPC 

projekt vám ve většině případů pomůže ušetřit peníze (obecně ESCO poskytovatel bude mít lepší obchodní podmínky
pro nákup zdrojů světla apod.).

Jak poskytne obec garance za platby (založené na úsporách energie/nákladů) poskytovateli
eSCO?

     Pokud je kredit obce nízký, je toto možno provést skrze bankovní garance. Pokud není možné získat bankovní garance
(v některých zemích), pak může garanci poskytnout vyšší územní municipalita. Jinak není obec vhodným kandidátem
pro EPC (viz KO kritéria v dotazníku).

Co nastane, když se budou ceny elektřiny zvyšovat?
     Kontrakt garantuje úspory energie. Růst cen elektřiny je tedy odpovědností obce a obec ji hradí dodavateli elektřiny

přes jeho účty.

Jak se do ePC finančního modelu započítávají náklady na infrastrukturu (sloupy, kabely, vedení)?
Kdo platí nové části rozvodů tohoto typu?

     Když ESCO poskytovatel kalkuluje celkové investiční náklady, pak obvykle zahrnují všechny náklady potřebné pro 
realizaci projektu: materiál, rozvody, personální náklady atd. Pokud bude chtít obec změnit jiné instalace než svítidla
(ovládací prvky, kabely, sloupy atd.), pak tyto náklady budou brány v úvahu v nákladech projektu, ale většinou 
nemohou být financovány skrze úspory. V těchto případech musí mít obec extra zdroje pro financování těchto částí
realizace.

Co se stane, když vývojem dojde ke změně technologií?
     Nic, protože máte kontrakt, který garantuje úroveň osvětlení a úspory (které budou stále dosahovány bez ohledu 

na vývoj technologií).

Co se stane, když smluvní partner eSCO zbankrotuje?
     Existuje možnost, že firmy poskytující ESCO služby garantují na trhu vzájemně své smluvní závazky. V případě bankrotu

jedné společnosti převezme její závazky jiná. Tuto situaci by měla ošetřit konkrétní ustanovení ve smlouvě.



Kdo realizuje Úloha poradenského servisuČinnost

Postupné kroky realizace ePC projektu 
pro veřejné osvětlení

Sběr dat
• analýza současného stavu VO, 

identifikace lokalit pro renovaci
• sběr dat (svítidla/zdroje, 

sloupy VO atd.)
• využití dotazníku

Pracovníci města
event. podpora 
externího servisu 
nebo poradce

➜ využití dotazníku

Výběr eSCO firem
• výběr vhodných ESCO firem
• zvolení 2 ESCO firem, které 

zpracují hrubou analýzu

Pracovníci města
event. podpora 
poradce

➜může poskytnout bližší informace 
o firmách ESCO

„Prvotní“ / „hrubá“ analýza
• zpracování hrubé analýzy 

pro renovaci VO
• zahrnuje odhad investičních 

nákladů a úspor

eSCO dodavatel
obec vyzve nejméně 
dvě ESCO firmy ke 
zpracování hrubé 
analýzy

➜ využití dotazníku

Definice kritérií výběrového řízení
• požadovaná kvalita osvětlení
• způsob ovládání (stmívání, 

omezení v průběhu noci atd.)
• kritéria technologického řešení

(např. LED)
• význam údržby systému

eSCO & obec
diskuze ohledně volby 
kritérií kvality

➜ toto téma je předmětem následujících 
stránek tohoto průvodce

Volba eSCO dodavatele
• volba konkrétního ESCO

dodavatele, který zrealizuje 
projekt

zástupci obce / politici
závisí na organizační 
struktuře samosprávy

➜ poradenství ohledně výběrových kritérií

Detailní analýza
• detailní analýza investičních 

nákladů a úspor
• kontrola, finanční podpora 
• vytvoření EPC smlouvy

eSCO dodavatel
ESCO spolu 
s pracovníky obce

➜ poradenství týkající se obsahové stránky
analýzy a smlouvy

rozhodnutí zastupitelstva obce
• politické rozhodnutí 

zrealizovat projekt

zastupitelstvo obce 
nebo města

➜ prezentace projektu na zasedání 
zastupitelstva

realizace projektu
• oslovení a výběr dodavatelů
• získání dotace (je-li dostupná)
• realizace & sledování výsledků / 

postupu - vyúčtování

eSCO
ESCO společně se
zaměstnanci obce

➜ předávání výsledků a zkušeností 
z projektu dalším obcím
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Příklady projektů veřejné osvětlení – ePC
město Wels – komplexní projekt s LeD technologií

Počet obyvatel: 61.000 
Systém veřejného osvětlení zde představuje 
cca 7.700 svítidel a 9.100 světelných zdrojů.
Původně zde byly rtuťové vakuové výbojky (HQL), sodíkové 
lampy a fluorescentní lampy. 4.500 z nich byly starší než 15 let.
V letech 2011 a 2014 bylo 50% instalace (silnice první třídy, 
rezidenční oblast a pěší zóny) nahrazeno LED technologiemi. 
Jedna třetina veřejného osvětlení je v čase mezi 21.30 a 5.30 stmívána 
na 50%, což vede k vyšším úsporám bez ústupků v bezpečnosti dopravy.
Investice ESCO dodavatele: 1.656.000 €
Délka trvání smlouvy: 7 let
Dosažené roční úspory: 36% (garantované)
Spotřeba elektřiny snížena o cca 1.300.000 kWh/rok, tedy úspora 
cca 240.000 €/rok a úspory na údržbě činily 60.000 €/rok.

Obec Kremsmünster – postupná realizace (krok za krokem)
Počet obyvatel: 6.400
Jako první krok projektu byla realizována testovací instalace na hlavním
náměstí, kde bylo 12 svítidel s 80-ti wattovými vysokotlakými rtuťovými 
výbojkami nahrazeno 14 zdroji LED, každá o příkonu 30 wattů.
Díky úspěchu této první fáze byl následně celý systém veřejného 
osvětlení (728 svítidel) v roce 2013 převeden na LED technologii.
Pro jednotlivé sekce VO se specifickými požadavky byly použity 
různé modely LED zdrojů.
Stmívání osvětlení v čase snížené dopravní zátěže umožnilo zvýšit 
energetické úspory, zvýšit životnost soustavy osvětlení 
a snížit světelné znečištění prostoru.  
Investice ESCO dodatele:  930.000 €
Délka trvání smlouvy: 15 let
Dosažené roční úspory: 53,3% (garantováné)
Spotřeba elektřiny snížena o cca 137.000 kWh/rok, tedy úspora 
cca 21.000 €/rok a úspory na údržbě činily  40.000 €/rok.

Obec mauthausen
Počet obyvatel: 4.900
Mezi roky 2010 až 2012 byl celý obecní systém veřejného osvětlení 
převeden na energeticky úsporné LED technologie.
Většina původní instalace (vysokotlaké rtuťové zdroje) byla starší 
než 20 let. Po provedení analýzy několika možných řešení byla LED
technologie vybrána jako nejvhodnější. Za účelem ověření 
LED osvětlení byla jedna ulice vybrána jako testovací instalace. 
V celé obci bylo zmodernizováno 460 světelných bodů.
80-ti wattové zdroje byly nahrazeny 51 wattovými jednotkami a 72 wattové
zdroje (4x18 wattů) byly nahrazeny 13-ti wattovými jednotkami.
Investice: 400.000 €
Dosažené roční úspory: 50%
Spotřeba elektřiny snížena o cca 95.000 kWh/rok, tedy úspora 
cca 15.000 €/rok  a úspory na údržbě činily 5.900 €/rok.

(Uvedené příklady byly realizovány v Horním Rakousku.)



Technologie LeD pro veřejné osvětlení
Kvalitativní kritéria LED technologie pro veřejné osvětlení
Připravujeme-li projekt veřejného osvětlení s LED technologií, je velmi důležité nastavit kvalitativní kritéria. 
Tato kritéria budou využita při přípravě výběrového řízení a při porovnávání jednotlivých nabídek. 

Klíčová kvalitativní kritéria (technické specifikace) pro projekt renovace veřejného osvětlení jsou tato:
elektrický příkon
měrný výkon 
barva světla (teplota chromatičnosti) 
životnost zdroje
možnosti ovládání zdroje (vypínání, stmívání…) 
testovací certifikáty

Světelný tok  [lm]:
    Určuje světelný výstup – jak jasně zdroj svítí. Je nutné rozlišit, zdali se hodnota v lumenech vztahuje na LED čip nebo

celé LED svítidlo. 

měrný výkon  [lm/W]:
    Určuje světelný výkon ve vztahu ke spotřebě elektrické energie. Umožňuje určit, jak účinný je zdroj a porovnat rozdílné

produkty.

Životnost LeD zdrojů  [hod]:
    Výrobci slibují životnost až 100 000 hodin, i když spíše pro jednotlivé komponenty než pro celý systém. Je třeba věnovat

dostatečnou pozornost detailům a požadovat záruky. Toto je také zásadní pro náklady na údržbu systému.

Činitel poklesu světelného toku:
    Při správném používání mají LED zdroje extrémně nízkou poruchovost. Avšak stejně jako všechny zdroje, světelný tok

v průběhu života zdroje klesá (pokles až na 70 % po 50 000 hodinách provozu). To znamená, že má-li systém osvětlení
splnit normové hodnoty, pak buď musí být značně naddimenzován v momentě instalace (to se nedoporučuje), anebo
je nutné použít elektronicky řízený systém kompenzace světelného toku. Tento pak udržuje světelný tok přibližně kon-
stantní po dobu životnosti instalace.

    Máme-li posoudit životnost LED zdrojů, pak je nutné vzít v úvahu odděleně činitel poruchovosti a poklesu světelného
toku. 

    Například při označení “L70/B50” znamená “L70” nejméně 70 % emisí světla na konci deklarované životnosti a hodnota
“B” říká, kolik procent instalovaných světel může mít podle statistiky v tomto časovém rozmezí poruchu. 

Barva světla (teplota chromatičnosti) [kelvin]:
    Můžeme rozlišit „teplé světlo” (méně než 3300 K) nebo “studené světlo” (neutrální bílá nebo studená bílá 3300 – 5300

K). Čím vyšší je teplota barvy, tím více energeticky účinný je LED zdroj. LED zdroj v barvě denního světla (okolo 5300
K) má o 15 % vyšší světelný výstup (měrný výkon lm/W) než teple bílý zdroj LED.

Úhel záření (vyzařovací charakteristika):
    LED zdroje mají často menší vyzařovací úhel než konvenční světla a z toho pak může vycházet požadavek na více světel.

Účinná tepelná ochrana „teplotní management” (odvedení přebytečného tepla - chlazení):
    Asi 65-80 % spotřebované elektrické energie LED zdrojem je přeměněno na teplo. Zajištění odvodu tepla má zásadní

vliv na životnost zdroje LED a je tudíž významným kvalitativním prvkem. Proto bývají vysokovýkonnostní LED zdroje
vybaveny odpovídajícími chladicími ventilátory nebo jinými komponenty pro odvod tepla.

Ovládání a řízení osvětlení:
    Ovladače osvětlení umožňují realizovat specifické požadavky pro režim vypínání nebo stmívání systému osvětlení –

nastavení klientem požadovaného režimu. Ne všechny zdroje LED umožňují stmívání.



Několik tipů pro přechod na LED technologie
Preferujte modulární konstrukce

    Některé LED zdroje a elektronické moduly nelze oddělit od konstrukčních dílů, tudíž v případě závady musí být 
vyměněno celé svítidlo.

minimalizujte oslnění
    Protože LED zdroje mají malý vyzařovací povrch, dochází k extrémně vysokému jasu (až cca 10.000.000 cd/m2), 

což může vést k oslnění. Je třeba provést opatření, která oslnění omezí.

Omezení neužitečného světla
    Směrová LED světla obvykle produkují minimum neužitečného světla.

Dostupnost náhradních dílů
    Na rozdíl od konvenčních výbojkových zdrojů neexistuje zatím pro LED zdroje standardizace (rozměry, zapojení, 

montáž, předřadníky atd.). Je proto důležité zajistit dostupnost náhradních dílů pro období plánované servisní 
životnosti zdroje.

záruka
    Délka a podmínky záruky by měly být přesně definovány.

Kompletní technické specifikace
    Následně po kalkulaci osvětlení by měla být od ESCO poskytovatele vyžádána tabulka s následujícími informacemi:

příkon (W), měrný výkon (lm/W), teplota chromatičnosti (barva světla), předpokládaná životnost, možnosti ovládání,
návod k montáži a certifikáty.

Řešení náhradou zdroj za zdroj (tzv. retrofit/replika - nové komponenty pasují do původního systému)
    Náhrada konvenčních zdrojů v konvenčních svítidlech LED zdroji je obvykle problematická ve smyslu směrování světla

a odvodu tepla a mohla by vést ke ztrátě záruky na systém. V tomto případě také není možno plně využít některých
výhod LED zdrojů – např. cílené směrování světla, vysoká účinnost, atd.) 



eCČB nabízí samosprávám podporu při realizaci
obnovy veřejného osvětlení

Energy Centre České Budějovice (ECČB) podporuje v  rámci projektu „Veřejné osvětlení – EPC“ samosprávy 
a ESCO dodavatele při realizaci projektů obnovy veřejného osvětlení metodou EPC. Informační a poradenský 
servis zahrnuje následující aktivity:

specializovaná sekce na www.eccb.cz, která kromě jiného přinese informace o existujících ESCO
dodavatelích, příklady realizací, často kladené dotazy, informace o obsahu smlouvy EPC atd.
vydávání publikací a organizování vzdělávacích akcí
poradenství při přípravě projektů

Podpora městům a obcím zahrnuje také informace ohledně dostupné finanční podpory z regionálních, 
státních a evropských programů.

Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
telefon: 387 312 580
fax: 387 312 581
mobil: 773 512 580
eccb@eccb.cz
www.eccb.cz



Realizace projektů obnovy veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení významným způsobem přispívá k bezpečnosti dopravy a celkově k bezpečnosti
ve městech a obcích. Spotřebovává však nemalé množství elektrické energie a představuje tudíž
i značné finanční náklady. Pro města a obce se staršími, méně účinnými instalacemi, může veřejné
osvětlení představovat 30 až 50% z celkové spotřeby elektřiny obce. Na druhé straně představuje
tato oblast významný potenciál úspor – na mnoha místech může jít o 30 až 70% při použití sou-
časných technologií.

Tento vysoký potenciál úspor byl rozpoznán odpovědnými orgány Evropské unie, což se promítlo
do požadavků na stažení mnoha druhů zdrojů světla z evropského trhu (mezi roky 2010 a 2017).
Výsledkem je to, že některé zdroje světla nebudou nadále k dostání. Toto opatření se dotkne téměř
80% zdrojů světla, které jsou v současnosti v provozu. Provozovatelé se tímto dostávají pod tlak
přijmout rozhodnutí. (Pozn.: U nás v ČR to takto přímo nefunguje – na skladech může být značné
množství původních zdrojů do vyprodání.)

LED technologie nabízené v současnosti na trhu nabízí vysoké úspory s přijatelnou návratností 
investice. Za posledních několik let došlo v technologiích LED k prudkému rozvoji. Při potenciálu
snížení nákladů o více než 50% se již jedná o ekonomicky velmi zajímavou volbu při renovaci 
veřejného osvětlení.

Chceme-li však využívat výhod moderních technologií veřejného osvětlení, bude to vyžadovat
značné vstupní investice, a to je často pro provozovatele veřejného osvětlení významná překážka.
Chceme-li reprezentantům veřejné správy pomoci překonat tuto bariéru a uspět při realizaci 
projektů renovace, potřebujeme funkční a důvěryhodný model financování.

Metoda EPC (do češtiny překládáno jako „energetické služby se zaručeným výsledkem”) je 
potenciálně klíčovým nástrojem pro financování a realizaci investic pro snižování energetické 
náročnosti. V kontextu EPC jsou tyto investice předfinancovány a prováděny společností poskytující
energetické služby, tzv. ESCO (z anglického originálu „energy service company“). Následně 
pak úspory nákladů na energie a údržbu instalace pokrývají investiční a kapitálové náklady. 
Garantované energetické služby ve formě EPC fungují nejlépe v případech s vysokým potenciálem
úspor energie a nákladů.

Obsah této publikace zavazuje pouze její autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. 
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoliv případné využití zde obsažených informací.
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