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Evropský etický kodex pro EPC – jeden z cílů 

k di át SEVE t ři 20

Evropského projektu Transparense 

 koordinátor SEVEn a partneři z 20 
Evropských zemí

 hlavním cílem projektu Transparense hlavním cílem projektu Transparense     
je zvýšit transparentnost a 
důveryhodnost trhů s EPC v Evropěy p

 vytvořením Etického kodexu EPC
 podporou přenosu zkušeností a know‐podporou přenosu zkušeností a know

how mezi zeměmi
 šířením informací a vzděláváním
 výsledky průzkumu trhů s EPC: 

http://www.transparense.eu/eu/epc‐databases
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Evropský etický kodex pro EPC

b á d ákl d í h id l ř d ší

Cíle

 soubor zásad a základních pravidel, především pro 
poskytovatele EPC (ale také klienty), tak aby se:

dařilo projekty EPC úspěšně realizovat– dařilo projekty EPC úspěšně realizovat
– maximalizovat úspory energie a úspory nákladů
– a zajistit udržitelnost těchto efektůa zajistit udržitelnost těchto efektů

 kvalitativní požadavky pro stávající i nové poskytovatele 
EPC, ale také klienty EPC – co by měli očekávat a vyžadovat , y y y
od poskytovatelů EPC

 hlavní sdělení: EPC je férový a transparentní business
 dobrovolný závazek ‐ etický kodex není právně závazný

www.transparense.eu



Evropský etický kodex pro EPC

č t ý t t há í di k E ké ú i

Vývoj

 součastný text vychází z diskuse na Evropské úrovni
– evropské asociace ESCO (eu.ESCO, EFIEES)

S ( ká k i )– EASME (Evropská komise)
– IEA DSM Task 16, EIB, Energy Managers Association (UK)

 v současnosti představen na národní úrovni ve 20 evropských 
zemích

ž t ři í k k t t č éh d ft d k– možnost připomínek k textu současného draftu do konce 
května
více na www transparense eu/cz/eticky kodex– více na www.transparense.eu/cz/eticky‐kodex

 na základě připomínek z  národní i Evropské diskuse finální verze 
do konce srpna 2014

www.transparense.eu
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Evropský etický kodex pro EPC
Č

j Č ký ti ký k d EPC ři

Uplatnění v České republice

 navazuje na Český etický kodex pro EPC připraven v roce 
2012 Asociací poskytovatelů energetických služeb ‐ APES

 text zásad byl rozšířen ale jejich duch zůstává stejný text zásad byl rozšířen, ale jejich duch zůstává stejný
 Evropský etický kodex pro EPC a Asociace poskytovatelů 

energetických služeb (APES)energetických služeb (APES)

 etický kodex pro EPC: etický kodex pro EPC:
– je dobrovolným přístupem (není nástrojem kontroly kvality)
– určuje pravidla chování firmy energetických služeb ale iurčuje pravidla chování firmy energetických služeb, ale i 

zákazníka

www.transparense.eu



Evropský etický kodex pro EPC

1 Projekty EPC jsou ekonomicky efektivní

Zásady

1. Projekty EPC jsou ekonomicky efektivní
2. Poskytoval EPC na sebe přebírá rizika dosažení výsledků
3 Poskytovatel EPC ručí za úspory3. Poskytovatel EPC ručí za úspory
4. Poskytovatel EPC podporuje dlouhodobé využívání 

energetického managementu g g
5. Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý, 

poctivý a transparentní 
6. Všechny kroky v průběhu projektu EPC jsou transparentní 
7. Podpora při financování projektů EPC 
8 P j k EPC ž d jí k lifik é ík8. Projekty EPC vyžadují kvalifikované pracovníky 
9. Poskytovatel EPC se zaměřuje na vysokou kvalitu a péči ve 

všech krocích realizace projektu

www.transparense.eu
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Evropský etický kodex pro EPC

1 Projekty EPC jsou ekonomicky efektivní

Zásady

1. Projekty EPC jsou ekonomicky efektivní
 Poskytovatel EPC usiluje o ekonomicky efektivní kombinaci 

energeticky úsporných opatření. Takováto kombinaceenergeticky úsporných opatření. Takováto kombinace 
umožňuje maximalizovat čistou současnou hodnotu projektu 
EPC pro klienta (definovanou jako součet všech 
diskontovaných příjmů (úspor provo ních nákladů) a výdajůdiskontovaných příjmů (úspor provozních nákladů) a výdajů 
spojených s realizací projektu po dobu trvání projektu). 
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Evropský etický kodex pro EPC

2 Poskytoval EPC na sebe přebírá rizika dosažení výsledků

Zásady

2. Poskytoval EPC na sebe přebírá rizika dosažení výsledků
 Poskytovatel na sebe přebírá rizika dosažení výsledků 

projektu po celou dobu jejího trvání. Mezi taková rizika patříprojektu po celou dobu jejího trvání. Mezi taková rizika patří 
mimo jiné riziko nesprávného odhadu úspor, rizika spojená s 
navrženým řešením, realizací a provozem. 
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Evropský etický kodex pro EPC

3 Poskytovatel EPC ručí za úspory

Zásady

3. Poskytovatel EPC ručí za úspory
 Poskytovatel EPC zaručuje dosažení smluvně dohodnuté 

úrovně energetických úspor a/nebo s tím spojených nákladů.úrovně energetických úspor a/nebo s tím spojených nákladů. 
Pokud v rámci projektu EPC nejsou dosaženy výsledky 
uvedené ve smlouvě, je poskytovatel EPC povinen doplácet 
klientovi nedosažené úspory a to po celou dobu trváníklientovi nedosažené úspory, a to po celou dobu trvání 
smlouvy.  

 Smluvně dohodnuté vyčíslené energetické úspory by mělySmluvně dohodnuté vyčíslené energetické úspory by měly 
být stanoveny poctivým a transparentním způsobem, který 
vychází z realistických předpokladů a příslušné metodiky 
č é l ěurčené ve smlouvě.  

 Po vypršení doby trvání smlouvy přechází všechny výhody 
plynoucí z úspor na vlastníka objektu (klienta).

www.transparense.eu

plynoucí z úspor na vlastníka objektu (klienta). 
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Evropský etický kodex pro EPC

4 Poskytovatel EPC podporuje dlouhodobé využívání

Zásady

4. Poskytovatel EPC podporuje dlouhodobé využívání 
energetického managementu

 Poskytovatel EPC aktivně zapojuje klienta do implementacePoskytovatel EPC aktivně zapojuje klienta do implementace 
programu energetického managementu po dobu trvání 
smlouvy a případně po dohodě také po jejím skončení. Tímto 
krokem se posílí přínos projektu a jeho přetrvání i pokrokem se posílí přínos projektu a jeho přetrvání i po 
vypršení smlouvy. 
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Evropský etický kodex pro EPC

5 Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý

Zásady

5. Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý, 
poctivý a transparentní (1)

 Poskytovatel EPC a klient velmi úzce spolupracují cobyPoskytovatel EPC a klient velmi úzce spolupracují coby 
partneři se společným cílem dosáhnout smluvně dohodnuté 
úrovně úspor. Snaží se, aby jejich vzájemný vztah byl 
dlouhodobý poctivý a transparentní Obě strany si nav ájemdlouhodobý, poctivý a transparentní. Obě strany si navzájem 
poskytují přístup k nezkresleným informacím, které jsou pro 
projekt relevantní. Neskrývají takovéto informace před 
druhou stranou. Poskytovatel EPC i klient plní své závazky 
podle podmínek uvedených ve smlouvě. Například klient je 
po dobu trvání smlouvy povinen informovat poskytovatelepo dobu trvání smlouvy povinen informovat poskytovatele 
EPC o jakékoliv změně v provozu objektu, která by mohla mít 
vliv na spotřebu energie.  
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Evropský etický kodex pro EPC

5 Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý

Zásady

5. Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý, 
poctivý a transparentní (2)

 Vytvoření takového vztahu mezi poskytovatelem EPC aVytvoření takového vztahu mezi poskytovatelem EPC a 
klientem napomáhá dosáhnout jejich společného zájmu –
dosažení smluvně dohodnuté úrovně energetických úspor a 
achování dlouhodobé spoluprácezachování dlouhodobé spolupráce. 
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Evropský etický kodex pro EPC

6 Všechny kroky v průběhu projektu EPC jsou transparentni

Zásady

6. Všechny kroky v průběhu projektu EPC jsou transparentni
 Poskytovatel EPC a klient dodržují všechny zákonné 

požadavky a nařízení, které se vztahují na projekt EPC v zemi,požadavky a nařízení, které se vztahují na projekt EPC v zemi, 
kde se projekt realizuje. Poskytovatel EPC a klient 
předcházejí střetu zájmů a uplatňují politiku nulové tolerance 
ke korupci a ne ákonnému sebe výhodňováníke korupci a nezákonnému sebezvýhodňování. 
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Evropský etický kodex pro EPC

7 Podpora při financování projektů EPC

Zásady

7. Podpora při financování projektů EPC
 Poskytovatel EPC podporuje klienta EPC při hledání 

nejvhodnějšího řešení financování projektu, přičemž bere vnejvhodnějšího řešení financování projektu, přičemž bere v 
potaz úvěrové riziko na obou stranách. Kapitál na financování 
projektu EPC může pocházet z  vlastních zdrojů klienta, od 
poskytovatele EPC nebo od třetí strany Zabe pečeníposkytovatele EPC nebo od třetí strany. Zabezpečení 
financování ze strany poskytovatele EPC je jednou z 
možností, není to však nezbytnou součástí projektu EPC. 
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Evropský etický kodex pro EPC

8 Projekty EPC vyžadují kvalifikované pracovníky

Zásady

8. Projekty EPC vyžadují kvalifikované pracovníky
 Poskytovatel EPC disponuje kvalifikovanými pracovníky tak, 

aby mohl poskytovat náležité technické, ekonomické, právníaby mohl poskytovat náležité technické, ekonomické, právní 
a finanční dovednosti. Poskytovatel EPC zodpovídá za to, že 
jeho odborníci mají pro realizaci projektů EPC adekvátní 
kvalifikaci a nalosti jež jim umožňují ajistit např kvalitníkvalifikaci a znalosti, jež jim umožňují zajistit např. kvalitní 
hodnocení inženýrského řešení, návrh řešení, projektové 
řízení, řízení rizik a implementaci energeticky úsporných 
opatření. Klient může využívat specializovanou poradenskou 
společnost (facilitátora EPC), která mu pomůže správně 
zorganizovat výběrové řízení a řídit realizaci projektu EPCzorganizovat výběrové řízení a řídit realizaci projektu EPC . 
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Evropský etický kodex pro EPC

9 Poskytovatel EPC se zaměřuje na vysokou kvalitu a péči ve

Zásady

9. Poskytovatel EPC se zaměřuje na vysokou kvalitu a péči ve 
všech krocích realizace projektu

 Poskytovatel EPC dodržuje certifikované postupy, používáPoskytovatel EPC dodržuje certifikované postupy, používá 
spolehlivé vybavení a výrobky vysoké kvality a spolupracuje 
se spolehlivými subdodavateli. Dodržuje zásady etického 
podnikání dodržuje své áva ky vůči subdodavatelům apodnikání, dodržuje své závazky vůči subdodavatelům a 
chová se zodpovědně ve vztahu ke klientovi a jeho 
zástupcům. 
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Chcete se zapojit?

 Navštivte stránku projektu: www.transparense.eu
 Objednejte si zpravodaj projektu Objednejte si zpravodaj projektu 
 Navštivte naše diskusní a vzdělávací semináře
 Pošlete vaše dotazy a připomínky SEVEn:

Jana Szomolányiová | jana.szomolanyiova@svn.cz
Vladimír Sochor | vladimir.sochor@svn.cz
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