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KB – Váš PARTNER PRO
ÚSPORY V OBLASTI ENERGIÍ
Financování energeticky
úsporných opatření –
Vaše konkurenční výhoda

PROČ INVESTOVAT DO ENERGETICKÝCH ÚSPOR?
Investicí do energetických úspor můžete zvýšit svoji konkurenční výhodu díky:
■ úspoře provozních nákladů
■ vyšší efektivitě spojené s modernizací (obnovou) výrobních zařízení a technologií
■ prodloužení životnosti výrobních hal či administrativních budov atd.
Provedením energetického auditu splníte rovněž legislativní povinnosti dané Zákonem o hospodaření s energií.

JAKÉ JSOU FORMY ČI ZPŮSOBY ÚSPOR?
Energeticky úsporná opatření jsou souhrnem všech řešení, která snižují náklady na energie
(elektřina, teplo, chlad, plyn, voda). Příklady takových opatření mohou být:
■ úprava osvětlení – uvnitř budov / veřejné osvětlení
■ rekonstrukce tepelného hospodářství, zateplení budov včetně výměny oken a dveří
■ technologická záměna paliv, instalace kogenerační jednotky
■ rekonstrukce systému chlazení
■ energetický management – měření spotřeby a regulace, nákup energií,
vhodná volba tarifů atd.
Úspory energií lze realizovat i prostou obměnou výrobních zařízení
či technologií, které jsou dnes již mnohem méně energeticky náročné.

JAK ZAČÍT?
Pokud jste se rozhodli „posvítit si“ na energetické úspory ve Vaší ﬁrmě, doporučujeme obrátit se na specializované
společnosti zabývající se energetickými úsporami. Ty Vám pomohou:
■ posoudit stávající hospodaření s energiemi
■ navrhnout opatření vedoucí k energetickým úsporám
Pro toto vstupní posouzení se můžete obrátit rovněž na některou z předních společností, se kterou Komerční banka
spolupracuje. V rámci této spolupráce získáte bezúplatné zpracování základní studie proveditelnosti,
která vyhodnotí rozsah úspor daného energetického projektu, tedy:
■ stručný popis stávajícího stavu hospodaření s energiemi
TIP
■ popis navrhovaných úsporných opatření
■ odhad výše investičních nákladů a budoucích úspor energie a ostatních provozních nákladů
■ výpočet prosté návratnosti a návrh dalšího postupu
Pro bezúplatné zpracovaní studie proveditelnosti Vám kontakt na vybranou ﬁrmu zprostředkuje Váš bankovní
poradce.
Možnosti různých investic a jejich orientační návratnost dle velikosti podniku:
Příklad 1: spotřeba energie > 20 GWh (zdroj ENVIROS)

Příklad 2: spotřeba energie > 300 GWh (zdroj ENVIROS)

Využití odpadního tepla z oplachové vody

3,0 mil. Kč, náv. 1,0 let

Regulace teplot dle využívání prostor, útlumy

4,5 mil. Kč, náv. 0,2 let

Využití odpadního tepla z kompresoru

400 tis. Kč, náv. 1,1 let

Optimalizace využití budov (přesunutí prostor výroby)

3,0 mil. Kč, náv. 0,5 let

Náhrada elektrického vyvíječe páry

80 tis. Kč, náv. 1,3 let

Eliminace ztrát na rozvodech, uzavírání větví

2,5 mil. Kč, náv. 0,6 let

Využití odpadního vodíku

5,8 mil. Kč, náv. 1,9 let

Implementace systému energetického řízení

2,6 mil. Kč, náv. 1,5 let

Zavedení energetického managementu

2,5 mil. Kč, náv. 3,1 let

Využití odpadního tepla

12 mil. Kč, náv. 4,3 let

Nový kompresor s frekvenčním měničem

3,5 mil. Kč, náv. 4,0 let

Inovace a regulace osvětlení

34 mil. Kč, náv. 5,7 let

Instalace kogenerační jednotky

10 mil. Kč, náv. 7,1 let

Optimalizace provozu plynových zařízení

200 tis. Kč, náv. 6,3 let

Vzduchotechnická zařízení (rekuperace)

150 mil. Kč, náv. 16 let

Tepelně-izolační opatření

400 mil. Kč, náv. 18 let

KDO VáM POMŮŽE S REALIZACÍ PROJEKTU?
Jak dál po prvotním posouzení, které ukázalo smysluplnost realizace?
Detailní analýza záměru
Dalším krokem je zpracování detailní analýzy v podobě níže uvedených dokumentů (dle zák. č. 406/2000 Sb.), které
mohou zpracovávat pouze energetičtí specialisté. Tyto dokumenty jsou většinou nedílnou součástí žádosti o úvěr
či dotaci. Využít můžete opět některou ze společností spolupracujících s KB a rozhodnout se pro zpracování:
Energetického auditu
S energetickým auditem získáte komplexní posouzení energetického hospodářství Vaší ﬁrmy, tedy:
■ kvantiﬁkaci potřebných investičních nákladů a přínosů pro energetické hospodářství ﬁrmy
■ podklad pro žádost o dotační prostředky či pro budoucí ﬁnancování bankou
Energetického posudku
Energetický posudek Vám poskytne detailní posouzení konkrétních energeticky úsporných opatření.
Jedná se o zjednodušenou (i levnější) formu energetického auditu, s níž získáte:
■ kvantiﬁkaci potřebných investičních nákladů a přínosů konkrétního opatření (investice)
■ podklad pro žádost o dotační prostředky i pro budoucí ﬁnancování bankou
Posouzení ﬁnancování projektu
V Komerční bance máme dlouholeté zkušenosti s ﬁnancováním projektů v oblasti energetiky – od obnovitelných zdrojů
přes investice do teplárenství, odpadových technologií až po energetické úspory v průmyslových provozech či veřejném
sektoru.
Kromě ﬁnančního servisu Vám poskytneme i specializované poradenství. K dispozici je Vám:
■ tým specialistů na energetiku, schopný posoudit nejen ekonomická, ale i technická speciﬁka každého projektu
■ KB EU Point – poradenský servis odborníků, kteří zajistí komplexní ﬁnancování včetně získání dotací z evropských
či jiných veřejných zdrojů

Možné formy realizace energeticky úsporných opatření
Průběžná obnova majetku v rámci běžného provozu
■ Při obnově majetku jsou přirozenou cestou používány úspornější technologie.
■ Zpravidla se nejedná o komplexní řešení. Potenciál pro úspory tak nemusí být zcela využit.
■ Financování zajišťuje investor z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím banky.
Odborné souhrnné posouzení možností a individuální realizace opatření
■ Zadavatel si nechá od specializované poradenské ﬁrmy vyčíslit a navrhnout energeticky úsporná opatření (energetický audit).
Pro samotnou realizaci opatření pak vybírá dodavatele (více dodavatelů).
■ Garance za vyčíslené úspory jsou často omezené.
■ Financování zajišťuje investor z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím banky.

úspora
klienta

provozní náklady

Realizace energeticky úsporných opatření metodou služby s garantovaným výsledkem/úsporou (EPC)
■ Zadavatel si nechá od ESCO ﬁrmy navrhnout řešení,
provozní náklady
jehož realizaci pak tento dodavatel zajišťuje.
bez použití EPC
Ten rovněž po dobu trvání smlouvy úsporu energie
výhoda pro klienta
monitoruje, vyhodnocuje a garantuje.
■ Dosažená úspora slouží ke splácení nákladů projektu.
Při nedosažení garantované úspory dodavatel
garantované úspory
pokrývající splácení investice
kompenzuje vzniklý rozdíl zadavateli.
■ Financování zajišťuje zpravidla dodavatel (ESCO),
který po dokončení realizace prodává vzniklou
provozní garantované
dlouhodobou pohledávku faktoringové
náklady s použitím EPC
společnosti (Factoring KB).

čas
instalace opatření

vypršení smlouvy

KB EU POINT – VAšE CESTA K VÝHODNÉMU FINANCOVáNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Komplexní přístup KB při realizaci investic do energetických úspor je nejen v oblasti samotného
ﬁnancování investičních záměrů, ale i v možnosti pomoci Vám získat:
■ dotační zdroje z veřejných podpor
■ zvýhodněné ﬁnancování od mezinárodních ﬁnančních institucí
Tým KB EU Point specialistů, kteří působí ve všech regionech ČR pro Vás, budoucí investory, zabezpečí:
■ dotační průzkum – bezúplatné vyhledání dotačního titulu a osobní konzultace
■ komplexní servis v podobě přípravy projektu, přípravy žádosti o dotaci a administrace projektu
■ nastavení optimální formy ﬁnancování ve všech fázích projektu (včetně předﬁnancování dotace)

Získejte dotační zdroje z veřejných podpor
OPPIK – osa 3 (Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost)
■ program Úspory energie
■ program Nízkouhlíkové technologie
■ program Úspory energie v SZT
(soustavách zásobování teplem)

Víte
že?

Využijte zvýhodněné ﬁnancování s KB
KB se díky dlouhodobě úspěšné spolupráci s mezinárodními
ﬁnančními institucemi (EIB, EIF) a vysokému objemu
poskytnutých úvěrů daří získávat zdroje pro poskytnutí
výhodnějších forem ﬁnancování, ať již v podobě nižší úrokové
sazby nebo nižších požadavků na zajištění úvěru.

Pro financování energetických úspor
nabízíme nejen výhodné úvěrové programy, ale i možnost
zajištění aktuálně dostupné dotační podpory.

TIP

Přehled zvýhodněných úvěrových programů

EUROENERGIE
Nižší požadavky
na zajištění a úroková
sazba snížená
o 0,30 % p.a.
Základní parametry:
■ výše úvěru od 1 do 136 mil. Kč
■ splatnost úvěru minimálně
3 roky
■ MSP, VP, u velkých podniků výše úvěru
omezena na 30 mil. Kč
■ opatření jsou doporučena energetickým
auditem či posudkem a úspora nákladů za
energie přesahuje 50 % výše investice (vhodné
např. pro projekty s přidělenou dotací z OPPIK)

EUROINOVACE
Nižší požadavky na zajištění
a mírně snížená úroková
sazba
Základní parametry:
výše úvěru od 0,7 do 190 mil. Kč
■ splatnost úvěru od 1 do 10 let
■ MSP, Mid-Cap do 500 zaměstnanců ve skupině
■ splněna některá z podmínek inovativnosti
ﬁrmy/projektu
■

Program EuroInovace využívá Evropský fond
pro strategické investice (EFSI)

Program EuroEnergie využívá program LIFE
Evropské unie

Detailní parametry a podmínky zvýhodněných úvěrových programů poskytnou KB EU Point specialisté
nebo jsou k dispozici na www.kb.cz.

STOJÍ VAšE SPOLEČNOST PŘED ROZHODNUTÍM INVESTOVAT DO ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ?
CHCETE VÍCE INFORMACÍ? ZEPTEJTE SE NáS.
KB EU POINT SPECIALISTÉ

