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Garantované úspory dosažené ve 2020 

▪ Výše garantovaných úspor společnosti Amper Savings skutečně 
dosažených v roce 2020:

51 213 tis. Kč

▪ Nejvýznamnější EPC projekty:

▪ veřejná sféra: Nemocnice Břeclav (SDÚ: 12 663 tis. Kč)

▪ průmysl: GUMOTEX, akciová společnost (SDÚ: 12 563 tis. Kč)

▪ Poměr zastoupení veřejné a soukromé sféry na SDÚ:      59% : 41%

▪ Poměr zastoupení veřejné a soukromé sféry na klientech:   75% : 25%



Energetika v soukromém sektoru

Energetika pro veřejný sektor a municipality

Analýza a koncepce

Realizace a provoz

Energetický 
management

Vybrané reference společnosti



Jak budujeme spolupráci s klienty

▪ Dlouhodobé úzké partnerství mezi klientem a poskytovatelem en. 
služeb – společný cíl a motivace

▪ Komplexní služba na klíč – individuální přístup ke klientům (analýza 
- návrh – projekce – realizace - financování – provoz - EM)

▪ Energetický management – aktivní nástroj pro kontinuální 
optimalizaci nákladů

▪ Zodpovědnost a dlouhodobá udržitelnost => dobré jméno a kvalitní 
reference metodiky EPC na trhu, přístup ke každému projektu v 
horizontu 10 a více let



Co by produktu a trhu EPC prospělo?

▪ Úprava požadavků EU na EPC s hledem na veř. dluh (Maastricht)

▪ Podpora přípravy (technická pomoc) EPC projektů (EFEKT MPO) a 
projektů en. úspor (ELENA EU) 

▪ Podpora kombinace OP (OPŽP - OPPIK) a EPC (odkup pohledávky, 
bonifikace míry podpory atp.) – přetrvávající neefektivní 
dodavatelský způsob

↓

Zvyšování motivace a povědomí veřejné i soukromé sféry 

o metodice EPC 



Energetické úspory národohospodářsky

▪ Česko má dobře formulovaný NAP pro energy efficiency , ale na 
rozdíl od jiných „NAPů“ je mu věnována malá pozornost a jeho 
cílů není zatím dosahováno

▪ Česko je v rámci EU nad průměrem v energetické náročnosti 
tvorby HDP, ale i energetické náročnosti průmyslu

▪ Větší energetické úspory = dřívější možný odchod od uhlí 
(společný akcelerátor: emisní povolenka)

▪ Realizace EPC projektů má obdobně vysoký multiplikační efekt 
jako stavebnictví a současně vyšší zapojení technologií 

(s preferencí domácího průmyslu?)

↓

Energetické úspory jako nástroj oživení ekonomiky 

po pandemii covid-19


