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Energetické standardy budov

● Energeticky pasivní budovy – mezinárodní definice 
Passivhouse institutu, modifikovaná podle české metodiky do 
programů podpory (Nová zelená úsporám, OPŽP, OPPIK)

● Budovy s téměř nulovou spotřebou – požadavek evropské 
směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) 
převedený do českého zákona o hospodaření energií 
(č. 406/2006 Sb.) a jeho vyhlášky o energetické náročnosti 
budov (č. 78/2013 Sb.)

● Podle české definice je budova s téměř nulovou spotřebou 2-
3x energeticky horší, než budova v pasivním standardu





Požadavky zákona o hospodaření energií (§ 7)

● Budovy musí být s téměř nulovou spotřebou:

● Budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo 
subjekt zřízený orgánem veřejné moci a jejíž celková energeticky vztažná 
plocha bude 
 1. větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2016, 

 2. větší než 350 m2 od 1. ledna 2017, 

 3. menší než 350 m2 od 1. ledna 2018.

● Jde o datum podání žádosti o stavební povolení

● De facto již nyní všechny plánované a stavěné veřejné budovy musí tento 
standard plnit

● Vztahuje se i na příspěvkové organizace, nevztahuje se na obchodní 
společnosti, byť ve 100% vlastnictví obce

● Všechny ostatní budovy mají povinnost o dva roky později (podle velikosti)



Budovy energeticky pasivní

● Požadavky zákona se budou dále zpřísňovat
 v dalším kroku zřejmě okolo roku 2022 směrem k budovám energeticky pasivním 

standardu
 již nyní má Evropská komise výhrady k naší definici budovy s téměř nulovou 

spotřebou

● Znaky a výhody energeticky pasivních budov
 kvalitní návrh (orientace, dispozice, prosklení) –> budova příjemnější po své 

uživatele
 lepší izolace, okna typicky s kvalitním rámem a trojskly –> lepší tepelná pohoda, 

nikde netáhne a nesálá chlad
 účinný zdroj s dobrou regulací –> zajišťuje vždy odpovídající komfort
 řízené větrání s rekuperací odpadního tepla –> vždy čerstvý a předehřátý vzduch 

(koncentrace CO2, odvětrání vlhkosti, roztočů), bez průvanu
 vnější stínění –> zamezuje letnímu přehřívání, nebrání solárním ziskům na jaře a na 

podzim
 úspora energie a nákladů na ně –> možnost využít prostředky jinde
 vyšší produktivita práce, kvalitnější možnost učení –> investice do lidských zdrojů



Trend – rodinné domy v pasivním standardu



Trend – byty v pasivním standardu



Finanční podpora energeticky pasivních budov

● Rodinné domy/Nová zelená úsporám – 300/450 tis. Kč + 35 tis. Kč na 
přípravu + další možnosti bonifikace

● Bytové domy/Nová zelená úsporám – 1300 Kč/m2 energeticky 
vztažné plochy bytové části, zatím pouze v režimu podpory de 
minimis (tedy do cca 5 mil. Kč pro tzv. jeden podnik v průběhu tří let), 
možné žádat podporu i pro obce!

● Podnikatelské budovy/OPPIK – 60–80 % ze způsobilých výdajů ve výši 
3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy, nyní výzva do 17.11.2017, 
zřejmě bude zopakována s delším příjmem žádostí, pouze mimo 
Prahu a v režimu de minimis

● Veřejné budovy/OPŽP – 30 % ze způsobilých výdajů (de facto 
veškeré investiční náklady na novostavbu), výzva otevřena až do 
31.10.2019, pouze mimo Prahu





















D E S I G N  &  B U I L D

Chcete stavět nebo modernizovat budovy s 

minimálními celkovými náklady? 

Kdy se vše „láme“ a jak na to?

• Čím dříve se dostane pozornosti celkové výši provozních nákladů při 

projektové přípravě, tím lépe



D E S I G N  &  B U I L D

Co zkusit Design & Build (& Operate)? (1)

• Design & Build (& Operate) (dále souhrnně jen „DB“) je metodou dodávky 

výstavbových projektů

• Odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu přenesena zcela, nebo 

částečně, na zhotovitele

• Objednatel stanoví věcné požadavky na výkon a funkci projektu (může je stanovit i 

po dobu jeho provozování) 

• Není dělená odpovědnost za projekt = přenos rizik/odpovědnost za výsledek za 

splněných věcných požadavků na výkon a funkci projektu je na zhotoviteli  

• Vyšší jistota dodržení nabídkové ceny



D E S I G N  &  B U I L D

Co zkusit Design & Build (& Operate)? (2)

• Zhotovitel motivován k využití svého inovačního potenciálu

• Nižší riziko diskriminačního zadání díla (požadavkem na konkrétní 

výrobky, řešení apod.)

• Zkušenost zadavatele se samotnou realizací projektů DB nemusí být velká 

(je však nezbytné zajistit i ve spolupráci s externími poradci přípravu 

kvalitního zadání projektů DB)



D E S I G N  &  B U I L D

Jaké projekty realizovat pomocí metody DB?

Novostavby a rekonstrukce 

• Projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní 

rekonstrukci a modernizaci budov, které zahrnují kompletní modernizaci 

energetického hospodářství

• Určující bude rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související 

rozsah technologického vybavení budovy

• S ohledem na zvýšené nároky na přípravu zadání projektu DB se bude 

jednat nejčastěji o projekty o velikosti investice 50 mil. Kč a více 
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Šance pro budovy Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací
podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Sdružuje Centrum pasivního domu,
Českou radu pro šetrné budovy, Sdružení EPS, Asociaci výrobců minerální izolace a
Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje přes 300 firem napříč
hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení
mnohočetných společenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy
nesou.
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