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Souhrn problematiky
Úkolem představitelů samospráv měst a obcí je hledání finančních úspor. S přihlédnutím ke struktuře nákladů obcí,
měst a krajů, s ohledem na rychlý technologický vývoj v této oblasti (obnovitelné zdroje, technologie na úsporu
energie) i finanční podporu z dotačních zdrojů lze říci, že úspory mohou významně ovlivnit jejich rozpočty a také
přispět ke kvalitě života v obcích.
K tomu, aby docházelo k systematickému nakládání s energií, hledání vhodných a navazujících opatření
a neustálému zvyšování energetické účinnosti, je nezbytné veškerou energetiku obce, města, či kraje
řídit. K tomuto účelu slouží energetický management neboli neustálý proces a systém zlepšování energetického
hospodaření.
Průměrné české město vynaloží za energii 10 - 15 % svých provozních výdajů. Už tento fakt naznačuje, že je důležité
se výdaji za energii zabývat. Mezi hlavní faktory, které určují, že udržitelná energetika je významnou
oblastí dlouhodobého rozvoje města, či obce patří:
• zlepšování kvality ovzduší – fosilní zdroje jsou nahrazovány účinnějšími s nižšími emisemi
• energetická soběstačnost města či obce – město a obec se stává méně závislým na externích dodávkách
energie
• energetická bezpečnost – občané a místní firmy již nejsou pouze spotřebitelé energie, ale i její výrobci
• zlepšování technického stavu majetku – realizací projektů dochází nejen k úsporám energie, ale i ke
zhodnocení majetku
• zlepšení kvality vnitřního prostředí a komfortu – lepší technický stav objektů může při správné technické
realizaci energetických opatření zlepšit kvalitu vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, osvětlení)
• finanční úspory – komplexním energetickým managementem se sníží provozní výdaje města či obce
Významnou motivací, která funguje, je rozdělovat úspory mezi dotčené subjekty (příspěvkové organizace
města), které se na úsporách podílely, a tím je zainteresovat na jejich reálném dosažení.
Cílem příručky je zvýšení povědomí, osvěty a odbornosti v oblasti energetických úspor. Neomezuje se na
úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá mezi sebou propojit znalosti a dovednosti jednotlivých oborů a
pohledů, které se energetického managementu týkají.

Přílohy
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