
Platobný mechanizmus
vychádzajúci zo Vzorovej zmluvy 

o energetickej efektívnosti s 
garantovanou úsporou energie



Základný Platobný mechanizmus, pojmy:

Platba za GES

• je hradená vopred (rok t0) 
prostredníctvom čiastkových platieb
• Je predmetom Ročného zúčtovania 

(skúmanie, či sa dosiahli, resp. 
nedosiahli garantované úspory)

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Odmena za služby

Čiastková platba za GES
• Platí sa štvrťročne (1/4 platby za GES) 

alebo mesačné (1/12) platby

Konečná výška 
platieb za GES (rok t0) 

Vyúčtovanie:

Suma čiastkových 
platieb za GES (rok t0) 

Výpadok úspor (rok t0) 

Znižujúca suma (rok t0) 
(zachytáva skutočnosť, keď 

poskytovateľ GES poruší povinnosti 
podľa zmluvy)

Čiastková platba za GES

Čiastková platba za GES

Čiastková platba za GES



Časť, ktorá ostáva ESCO
(20%)

Časť postúpená na fin. inštitúciu
(80%)

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Odmena za služby

Článok 16.3 zmluvy: Časť pohľadávky (80%), ktorá je postúpená, nesmie byť predmetom započítania so žiadnymi 
nárokmi Prijímateľa a to ani v prípade, že započítanie (teda stav, keď sa nedosahujú garantované úspory) nepokryjú 
časť pohľadávky ESCO.

Časť pohľadávky (20%), ktorá 
nie je postúpená, môže byť 
predmetom započítania s 
nárokmi Prijímateľa voči 
ESCO  za rokt0

Východiskové predpoklady:
• V roku t0 boli platené Čiastkové platby za GES, ktorých zloženie bolo 80% čiastková úhrada a 20% odmena za 

služby.
• Zároveň, pre zjednodušenie, na finančnú inštitúciu bola postúpená pohľadávka v sume investičných 

nákladov, čiže 80%.



Časť postúpená na fin. inštitúciu
(80%)

Nárok na úhradu v plnom rozsahu

Časť, ktorá ostáva 
ESCO (20%)

Nárok v plnom 
rozsahu

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Nárok pre poskytovateľa GES po vyúčtovaní:
• Poskytovateľ má nárok na Čiastkovú úhradu za rok t0 v plnom rozsahu

• Poskytovateľ má nárok na Odmenu za služby za rok t0 v plnom rozsahu

Odmena za služby
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0% 100%výška garantovaných úspor

dosiahnuté úspory v 
roku t0

Situácia č. 1 – ideálny scenár 
V roku t0 dosiahlo 100% garantovaných ročných úspor, resp. viac, čiže vznikla nadúspora

Vysporiadanie za rok t0:
• Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške 2/3 z finančnej hodnoty Prebytku úspor (formou faktúry so splatnosťou 60 dní od 

vyúčtovania za rok t0)



Časť postúpená na fin. inštitúciu
80%

Nárok na úhradu v plnom rozsahu

Časť, ktorá ostáva 
ESCO (20%)

Znížený nárok

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Nárok pre poskytovateľa GES po vyúčtovaní:
• Poskytovateľ GES má nárok na Čiastkovú úhradu za rok t0 v plnom rozsahu

• Poskytovateľ GES má nárok iba na časť Odmeny za služby za rok t0 zníženú o Relevantný rozdiel

Odmena za služby

0% 100%výška garantovaných úspor

dosiahnuté úspory v 
roku t0

Situácia č. 2 – štandardne nedostatočné úspory
V roku t0 sa dosiahlo 80 - 100% garantovaných ročných úspor

Vysporiadanie za rok t0:
1. Relevantný rozdiel sa započíta do Odmeny za služby v roku t1. To znamená, že Čiastková platba za GES bude v roku t+1 nižšia.
2. Ak by teoreticky započítanie nestačilo, prijímateľovi vzniká nárok na úhradu zostávajúcej nevysporiadanej čiastky na konci roku t1 + 30 dní (čiže 

rok od vyúčtovania za rok t0).

Relevantný rozdiel



Časť postúpená na fin. inštitúciu
80%

Znížený nárok na úhradu

Časť, ktorá ostáva 
ESCO (20%)

Žiadny nárok

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Nárok pre poskytovateľa GES po vyúčtovaní:
• Poskytovateľ GES má nárok na Čiastkovú úhradu za rok t0 zníženú o Relevantný rozdiel (po zohľadnení odmeny za služby)

• Poskytovateľ GES nemá nárok na Odmenu za služby za rok t0

Odmena za služby

0% 100%výška garantovaných úspor

dosiahnuté úspory v 
roku t0

Situácia č. 3 – výrazne nedostatočné úspory
V roku t0 sa dosiahlo 0 - 80% garantovaných ročných úspor

Vysporiadanie za rok t0:
1. Relevantný rozdiel sa započíta do celej nepostúpenej časti, čiže Odmeny za služby v roku t1. To znamená, že Čiastková platba za GES bude v roku 

t1 nižšia o celú Odmenu za služby.
2. Započítaním sa ale nevysporiada celý nárok Prijímateľa. Na nevysporiadanú časť Čiastkových úhrad, ktorá bola postúpená, vystaví Poskytovateľ 

GES dobropis (ak by nebola postúpená, vystavoval by opravnú faktúru na investičné náklady). Nevysporiadaná čiastka bude splatná na konci roku 
t1 + 30 dní (čiže rok od vyúčtovania za rok t0).

Relevantný rozdiel



Časť postúpená na fin. inštitúciu
80%

Žiadny nárok na úhradu

Časť, ktorá ostáva 
ESCO (20%)

Žiadny nárok

Čiastková úhrada
(investičné náklady)

Nárok pre poskytovateľa GES po vyúčtovaní:
• Poskytovateľ GES nemá nárok na Čiastkovú úhradu za rok t0

• Poskytovateľ GES nemá nárok na Odmenu za služby za rok t0

Odmena za služby

0% 100%výška garantovaných úspor

dosiahnuté úspory v 
roku t0

Situácia č. 4 –
katastrofický scenár
V roku t0 sa dosiahlo 0% 
garantovaných ročných úspor, resp. 
boli negatívne (alebo sa uplatní aj 
Znižujúca suma)

Vysporiadanie za rok t0:
1. Relevantná suma sa započíta do celej nepostúpenej časti, čiže Odmeny za služby v roku t1. To znamená, že Čiastková platba za GES bude v roku 

t1 nižšia o celú Odmenu za služby.
2. Započítaním sa ale nevysporiada celý nárok Prijímateľa (celá výška Relevantnej sumy). Na nevysporiadanú časť Čiastkových úhrad, ktorá bola 

postúpená, vystaví Poskytovateľ GES dobropis (ak by neboli postúpené, vystavoval by opravnú faktúru na investičné náklady). Nevysporiadaná
čiastka bude splatná na konci roku t1 + 30 dní (čiže rok od vyúčtovania za rok t0).

Relevantná suma


