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Souhrn problematiky
Fond slouží městu a jeho příspěvkovým organizacím k dlouhodobému snižování provozních výdajů za energie
pomocí realizace opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Fond úspor je
součástí organizační složky města Litoměřice.
Cílem Fondu úspor energie je podpořit všechny dotčené subjekty města (zaměstnance veřejné správy,
příspěvkové organizace a v neposlední řadě i běžné občany) v zodpovědném uživatelském chování směrem k
realizaci významných úspor energie a využití lokálních OZE. Tato podpora je dosažena:
• zajištěním dlouhodobého zdroje financování těchto opatření nezávislého na rozpočtu města,
• motivací provozovatelů příspěvkových organizací k řádnému energeticky efektivnímu provozu budov.
Pro investice do vlastního majetku je důležité, aby byly realizovány s maximálními ekonomickými a energetickými
efekty, je nezbytné připravit kvalitní podklady (projektové studie, energetické audity, posudky, žádosti o dotace). Pro
tato projektová opatření a i pro drobné investice bylo proto vhodné vytvořit samostatný Fond úspor energie.
Fond je koncipován tak, aby prostředky na podporu úspor energie a OZE byly dlouhodobě generovány z
již realizovaných úspor energie a instalací OZE a tím v minimální možné míře zatěžovaly rozpočet
města. Navíc prostředky znovu investované do úspor energie a využití OZE budou mít dlouhodobý multiplikační
efekt pro město.
Tento inovační koncept v sobě nese několik novátorských znaků na úrovni měst a obcí:
• fond úspor energie je unikátním nástrojem v rámci českých měst, a to zejména svou celkovou koncepcí zvyšující
multiplikační efekt prostředků uspořených na výdajích za energii a motivující k uvědomělému uživatelskému chování
(čím víc energie uspořím, tím víc peněz získám zpět); rovněž dochází k posílení energetické soběstačnosti a
efektivnějšímu využití veřejných prostředků;
• fond je finančním nástrojem nové generace v souladu s evropskými trendy pro financování projektů a opatření v
oblasti energetiky, který nespoléhá pouze na klasické dotační tituly, ale i díky nim již nyní vytváří dlouhodobě
udržitelný systém financování energeticky efektivních opatření;
• podporuje zapojení místní komunity do rozhodování, kdy díky fondu je rozvíjena komunikace s místními
příspěvkovými organizacemi, je pravidelně vyhodnocována jejich spotřeba energie a jsou společně hledány možnosti
dalšího snižování spotřeby energie a její optimalizace.
Fond úspor energie je replikovatelný a velmi jednoduše přenositelný i na jiná města a obce. K Fondu
úspor energie existuje zpracovaná metodika městem Litoměřice.
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