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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá environmentálními certifikacemi budov, které stavbu budovy 

hodnotí z hlediska jejího dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem této práce je vytvoření 

komplexního přehledu certifikačních systémů budov používaných v České republice. 

Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých certifikačních systémů, je zde popsána 

zejména jejich historie, proces certifikace a cena. Praktická část se zabývá obecným 

porovnáním těchto systémů při certifikaci administrativních budov z hlediska environmentální, 

ekonomické a sociální udržitelnosti. V této práci jsou popsány současné trendy stavebnictví a 

platná legislativa České republiky, související s certifikacemi a spadající pod legislativu 

Evropské unie. 

Klíčová slova:  

Udržitelný rozvoj, certifikační systém, environmentální udržitelnost, ekonomická udržitelnost, 

sociální udržitelnost 

 

Abstract 

This Master thesis follows up the environmental certification of buildings, which evaluates the 

construction of the building in terms of its impact on the environment. The main theme of this 

thesis is to create the complex summary of green building rating systems used in the Czech 

Republic. The theoretical part is focused on the description of each individual certification 

system. There is described their history, the certification process and the price in this part of 

the thesis. The practical part follows up the general comparison of these systems in the 

certification of administrative buildings in terms of environmental, economic and social 

sustainability. This thesis describes the current trends in building industry and the valid 

legislation of the Czech Republic, related to the certification and falling under the legislation of 

the European Union. 

Key words: 

Sustainable development, certification system, environmental sustainability, economic 

sustainability, social sustainability 
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1 Úvod 

Zohledňování vlivu stavebních činností na životní prostředí se v České republice u 

průmyslových, dopravních a jiných staveb uplatňuje delší dobu, a to v podobě povinného 

posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Zájem investorů o životní prostředí a úspory energií 

na trhu docílily vzniku certifikačních systémů, které slouží k obecnému posouzení zelených 

budov, které se v poslední době stávají trendem jak v zahraničí, tak u nás. 

Udržitelný rozvoj je takový, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů. 

Pokud tedy chceme budovy hodnotit z hlediska udržitelného rozvoje, musíme hodnocení 

rozšířit na celý životní cyklus, tedy od získávání surovin pro výrobu stavebních materiálů až 

po likvidaci budovy. Je třeba sledovat kritéria jako je spotřeba vody v celém životním cyklu, 

použití vhodných recyklovatelných materiálů s dlouhou životností, nakládání s odpadem, jaké 

budova vytváří podmínky pro zdravé vnitřní prostředí.   

Nejznámějšími certifikačními systémy jsou LEED ze Spojených států, BREEAM z Velké 

Británie a DGNB z Německa. Pro naše podmínky je společně s Fakultou stavební ČVUT 

vyvíjena certifikace SBToolCZ, která je plně přizpůsobena podmínkám v Čechách. 

Jednotlivé certifikační systémy se od sebe v různých hlediscích liší. Ať už ve skladbě 

hodnocených kritérií nebo procesu certifikace. Všechny si ale kladou stejný cíl – přinést 

kvantifikované hodnocení míry trvalé udržitelnosti budovy. 

Certifikace budovy je standard, který v některých ohledech překračuje minimální požadavky 

stanovené v předpisech, poskytuje záruku kvality použitých materiálů a principů udržitelnosti. 

Dosažená úroveň certifikace je tedy i významným marketingovým nástrojem pro majitele 

budovy, pokud má v plánu objekt v budoucnu rozpronajímat.  

Teoretická část této diplomové práce je zaměřena zejména na analýzu certifikátů, užívaných 

v České republice. Je zpracován stručný popis jednotlivých certifikačních systémů, jejich 

historie, kategorie hodnocení, proces certifikace a orientační cena, kterou může investor 

očekávat při zvolení určitého certifikačního systému. U zahraničních systémů je cena uvedena 

v Eurech pro snadnější porovnání, u českého SBToolCZ je cena v českých korunách.  

Praktická část je zaměřena na komparaci již zmíněných certifikačních systémů užívaných 

v České republice. Kritéria certifikačních systémů jsou rozdělena podle typu udržitelnosti a 
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následně je každé kategorii přidělen počet procent, kterými z celkového hodnocení tuto 

problematiku hodnotí. 

Práce si nestanovuje za cíl rozhodovat o vhodnosti či nevhodnosti, výhodách či nevýhodách 

jednotlivých certifikačních systémů, ale o obecném přínosu stavby takto certifikovaných budov 

ať už na životní prostředí celkově nebo přímo na člověka, který objekt bude obývat. 
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2 Teoretická část – analýza certifikačních systémů 

Budovy mají rozsáhlý přímý a nepřímý dopad na životní prostředí. Během výstavby, fungování, 

renovace a demolice budovy spotřebovávají energii, vodu, surové materiály, generují odpad a 

produkují potenciálně škodlivé emise do atmosféry. Tato skutečnost podnítila vznik stavebních 

norem pro zelené budovy, certifikací a hodnoticích systémů zaměřených na zmírňování 

dopadu výstavby na životní prostředí prostřednictvím udržitelného návrhu. [1] 

Těchto hodnotících systémů existuje po světě celá řada. Mnoho z nich sehrálo velkou roli 

v rozšíření povědomí veřejnosti o pojmech jako je „udržitelnost“ a „zelená budova“. Avšak 

většina certifikačních systémů je přizpůsobena tak, aby přímo korespondovala se 

stavebnictvím té země, kde byl systém vyvinut. [2] 

2.1 Co je energetický management a zelená budova 

Energetický management jako soubor opatření je zefektivnění řízení a snižování spotřeby 

energie, zahrnuje opatření procesní, systémová a realizační, a to beznákladová nebo 

nízkonákladová. Jeho cílem je snížení spotřeby energie a provozních nákladů, ovšem ne na 

úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů budovy. [3] 

Zelená nebo udržitelná budova zvyšuje efektivitu využívání energie, vody a materiálů. 

Zejména díky designu dosahuje úspory zdrojů a snížení negativních dopadů na lidské zdraví 

a životní prostředí a to po celou dobu životnosti budovy – od její stavby a užívání, přes 

rekonstrukci až k jejímu odstranění. Pojem zelená budova je vnímán jako přístup k vytvoření 

příjemného, efektivního a zdravého životního prostředí ať už k práci nebo k bydlení. [4] [5] 

Udržitelnost lze vnímat v následujících rovinách: 

Environmentální udržitelnost 

Environmentální udržitelnost zahrnuje dopady na životní prostředí, jako je klima a přírodní 

zdroje. Tato dimenze se zakládá na optimalizaci zdrojů prostřednictvím opětovného použití a 

recyklace a snížení vlivu stavby na prostředí v celém životním cyklu. Dalším záměrem může 

být omezení toxických látek a zmírnění dopadů na využívanou půdu, flóru a faunu. 

Ekonomická udržitelnost 

Ekonomická udržitelnost se zabývá rovnováhou mezi celkovými náklady a kvalitou budovy. 

Tím je myšlena pomyslná rovnováha mezi celkovými náklady na stavbu, včetně provozních 

nákladů, a hodnotou kvality budovy v celém životním cyklu, včetně teoretické možnosti změny 

původního účelu stavby. 
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Sociální udržitelnost 

Sociální udržitelnost řeší problém zdravotních a bezpečnostních důsledků budovy. Zaměřuje 

se na kvalitu vnitřního prostředí uvnitř budovy.  

 

Obrázek 1 Prolínání udržitelností 

Zdroj: The Elkington Report [6] 

 

2.2 Certifikace v České Republice 

Z následující tabulky a grafu je vidět, že certifikát BREEAM v České republice stále silně 

převažuje. Může za to zejména jeho dlouholetá tradice. Je nutné zmínit, že se nejedná o výčet 

pouze certifikovaných budov, ale ve statistice jsou zahrnuty i certifikáty části interiérů, kde celá 

budova podmínky certifikace nesplňuje, takže na certifikát nárok nemá, ale je ohodnocena 

pouze její část, například patro. To se ve statistice týká, jak certifikátů BREEAM, tak LEED. 
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Tabulka 1 Počet certifikovaných projektů v ČR (říjen 2018) 

Zdroj: www.czgbc.org  [7] 

 

 

Graf 1 Počet certifikovaných projektů v ČR (říjen 2018) 

Zdroj: www.czgbc.org  [7] 

 

 

  

Počet certifikovaných projektů v ČR

BREEAM 145

LEED 48

SBToolCZ 20

DGNB 1

CELKEM 214

145

48

20

1

Počet certifikovaných projektů v ČR

BREEAM LEED SBToolCZ DGNB

http://www.czgbc.org/
http://www.czgbc.org/
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2.3 BREEAM 

Prvním certifikačním systémem pro hodnocení udržitelnosti budov byla metoda Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM. Systém byl vyvinut a 

spravován Britským výzkumným ústavem budov (British Building Research Establishment, 

BRE) v roce 1990 a původně obsahoval pouze dvě verze – rodinné domy a kanceláře. Od té 

doby byla metoda revidována a rozšířena o další typy budov. Do dneška se metodou BREEAM 

certifikovalo více než 560 tisíc projektů v 79-ti zemích světa, jejich rozmístění po světě je 

zvýrazněno šedou barvou v obrázku níže. 

 

Obrázek 2 Využití metody BREEAM ve světě  

Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications [8] 

 

BREEAM lze považovat za vzor pro všechny certifikáty první generace, protože obsah  a 

metody hodnocení většiny z nich jsou založeny právě na tomto systému. Podobná struktura 

jednotlivých kritérií a možnost získání dalších kreditů za inovace, jsou aspekty přijaté i 

certifikátem LEED, který je popsán v kapitole 3.2. 

BREEAM pracuje s národními předpisy a vyžaduje dodržování místních standardních postupů 

a požadavků. Certifikace má několik podtypů podle umístění a typu konstrukce. 

BREEAM stanovuje normy pro environmentální vlastnosti budov prostřednictvím fází návrhu, 

výstavby a provozu. Metodu lze aplikovat na novou výstavbu i rekonstrukce. 
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Cíle metody BREEAM:  

 Zmírnění dopadu životního cyklu budov na životní prostředí 

 Poskytnutí důvěryhodného environmentálního posouzení budov 

 Povzbuzení poptávky a vytvoření hodnoty pro udržitelné budovy, stavební výrobky a 

dodavatelské řetězce 

 

 

Graf 2 Redukce CO2 v závislosti na úrovni certifikace BREEAM 

Zdroj: The value of BREEAM [9] 

 

BREEAM se zaměřuje na udržitelnou hodnotu v různých kategoriích: 

 Management 

 Zdraví a komfort 

 Energie a zdroje 

 Doprava 

 Materiály a odpad 

 Využívání půdy, ekologie a znečištění 

66%

32%

15%

10%

Redukce CO2 v závislosti na úrovni certifikace 
BREEAM

Outstanding Excellent Very good Good



17 
 

 

Graf 3 Úroveň BREEAM certifikace projektů v ČR (říjen 2018)  

Zdroj: GreenBookLive [10] 

 

2.3.1 Kategorie hodnocení 

Lze si vybrat z několika kategorií BREEAM certifikace: Communities, Infrastructure, New 

Construction, In-Use a Refurbishment and Fit-Out. Mezi uvedenými kategoriemi lze najít 

drobné rozdíly v hodnocení, například ve váhovém rozdělení bodů. Kategorií New 

Construction lze hodnotit například tyto typy budov: 

 Rezidenční 

 Komerční 

o Kanceláře 

o Průmyslové budovy – haly 

o Obchodní centra 

o Pohostinství 

 Budovy pro vzdělání 

 Hotely 

Certifikovat tímto způsobem lze většinu typů nových budov a nově budovaných rozšíření 

stávajících budov. Pro všechny typy je používán společný rámec, který se přizpůsobuje typu 

a umístění budovy. 

6

44

74

22

0 0

Úroveň BREEAM certifikace projektů v ČR

outstanding excellent very good good pass acceptable
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Pro hodnocení a porovnávání stávajících budov je dostupná metodika BREEAM In-Use, která 

si poslední dobou získává popularitu. 

 

2.3.2 BREEAM klasifikace 

Certifikace nových budov (New Construction) probíhá v deseti kategoriích: 

 Management 

 Zdraví a prostředí 

 Energie 

 Doprava 

 Voda 

 Materiály 

 Odpady 

 Využití půdy a ekologie 

 Znečištění 

 Inovace 

Za jednotlivé oblasti jsou na základě podrobného posouzení udělovány body. Na základě jejich 

součtu a poměru s maximem možného získáme procentuální vyjádření kvality budovy a 

můžeme budovu zařadit do kategorie z hlediska udržitelného rozvoje. BREEAM má 

definováno 5  

kategorií: budova vyhovující, dobrá, velmi dobrá, výborná, mimořádná. Toto slovní ohodnocení 

je ještě doplněno jednou až šesti hvězdami.  

Dosažitelné úrovně certifikace BREEAM 

 

Tabulka 2 Úrovně certifikace BREEAM  

Zdroj: GreenBookLive [10] 

BREEAM Rating %

OUTSTANDING (mimořádná) ≥ 85

EXCELLENT (výborná) ≥ 70

VERY GOOD (velmi dobrá) ≥ 55

GOOD (dobrá) ≥ 45

PASS (vyhovující) ≥ 30

UNCLASSIFIED < 30
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2.3.3 Průběh certifikace 

Každá kategorie se podílí na konečném stupni certifikace jiným dílem, což je vidět 

v následujícím grafu (jedná se o nebytové budovy, u jiných typů budov se rozdělení bodů 

liší). 

 

Graf 4 Alokace bodů podle důležitosti kategorie 

Zdroj: BREEAM International New Construction 2016 [11] 

 

Minimum standards 

Certifikace BREEAM se snaží udržet určitou flexibilitu, co se týče hodnocení budovy. To 

znamená, že nesplnění požadavků v jedné kategorii může být kompenzováno splněním 

kreditů v kategorii jiné a tím dosažení požadovaného cílového hodnocení. 

K zajištění toho, aby některá důležitá oblast hodnocení nebyla zcela vynechána, stanovil 

systém BREEAM minimální standardy výkonu v určitých kategoriích.  

K dosažení určité úrovně BREEAM certifikace je tedy nutné nejen dosáhnout minimálního 

procentního skóre, ale i splnění předepsaných minimálních standardů, jejichž přehled je 

v následující tabulce. 
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Tabulka 3 Minimální standardy pro certifikaci BREEAM 

Zdroj: BREEAM International New Construction 2016 [11] 
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2.3.4 Cena BREEAM certifikace 

Celková cena certifikace BREEAM se odvíjí od vybrané kategorie, země, ve které se projekt 

staví, a hrubé podlahové plochy. Cena pro New Construction se pohybuje v rozmezí od 1100 

do 4500 Eur v závislosti na podlahové ploše. Celková suma se skládá ze dvou poplatků, za 

registraci a za samotnou certifikaci. Pokud dodaná dokumentace není v anglickém jazyce, je 

třeba počítat s dalším poplatkem za překlad, který se pohybuje přibližně ve výši 1725 Eur. [8] 
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2.4 LEED 

The Leadership in Energy and Environmental Design byl vyvinut ve Spojených státech 

amerických ke zmírnění environmetálních problémů způsobených stavebním průmyslem. 

Certifikační systém je navržen tak, aby usnadnil identifikaci udržitelných návrhů budov a jejich 

následnou implementaci do projektu. Dá se říci, že slouží jako vodítko k udržitelnému návrhu 

budovy, případně komplexu budov. Jeho cílem je podporovat přeměnu na ekologičtější 

prostředí. Systém klade důraz na omezení užívání přírodních zdrojů během výstavby a 

minimalizaci negativních vlivů na prostředí, ve kterém stavba vzniká. [12] 

První pilotní verze (LEED version 1.0) byla vyvinuta v roce 1998 a byla určena pro nové 

konstrukce. Po rozsáhlých úpravách byla roku 2000 publikována její modifikace LEED version 

2.0. Od té doby je LEED pravidelně aktualizován a přizpůsobuje se tak i novým technologiím 

ve stavebnictví. Denně je systémem LEED certifikováno 240 tisíc čtverečných metrů ve více 

než 90 tisíci projektech. [12] 

 

2.4.1 Kategorie hodnocení 

LEED nabízí různé systémy jako Building Design and Construction, Interior Design and 

Construction, Building Operations and Maintenance atd. Je na projektovém týmu, aby zvolil 

správný systém, který se nejvíce hodí na daný projekt, ještě před jeho registrací. LEED BD+C 

(Building Design and Construction) je pro nové konstrukce a budovy procházející výraznou 

přestavbou a lze jej aplikovat na následující typy budov: 

 Nové konstrukce a výrazné renovace 

 Core and Shell Development – týká se budov, u kterých se staví pouze obálka a 

konečná podoba interiéru ve fázi výstavby není známá. Budova se bude po dostavbě 

pronajímat a nový nájemce si dispozice interiérů může přizpůsobit svým požadavkům 

 Školy 

 Nákupní centra 

 Datová centra 

 Haly a skladovací prostory 

 Pohostinství 

 Zdravotnická zařízení 
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Graf 5 Úroveň LEED certifikace projektů v ČR (říjen 2018) 

Zdroj: USGBC [13] 

 

2.4.2 LEED Klasifikace 

V roce 2013 představila Americká rada pro šetrné budovy (U.S. Green Building Council, 

USGBC) poslední aktualizovanou verzi LEED v4, která zredukovala duplicitní práci například 

na některých kreditech, zaktualizovala kalkulátory a zredukovala potřebnou dokumentaci 

k certifikaci. V následujícím grafu je zřejmá alokace dopadů stavební produkce na životní 

prostředí. Rozdělení je podobné jako v předchozí verzi (LEED 2009). Všem kategoriím je 

přiřazen váhový koeficient, který zohledňuje důležitost dopadu a relevanci ke stavebnímu 

průmyslu. Některé kategorie mohou představovat velké environmentální problémy, ale jsou 

zhodnoceny jako hůře ovlivnitelné stavební produkcí, proto je jim přidělena menší váha. 

Největší váhový koeficient byl v LEED v4 přidělen kategorii Climate Change (Klimatické 

změny), celkem tedy 35%. [12] 

18

24

5
1

Úroveň LEED certifikace projektů v ČR

platinum gold silver certified
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Graf 6 Alokace bodů podle důležitosti kategorie 

Zdroj: LEED v4 [14]  

  

LEED v4 zachoval princip bodování z předchozí verze LEED 2009 v rámci 100-bodové 

stupnice a možností získání 10 bonusových kreditů za dodatečné kategorie Inovace a 

Regionální priority. Důsledkem přemisťování některých bodů je vznik nových kategorií 

Integerative Process (IP) a Location and Transport (LT), které obsahují jak kredity nově 

vzniklé, kredity týkající se nových konstrukcí, tak sem byly přesunuty některé kredity 

z kategorie Sustainable Sites. [12] 

 

Tabulka 4 Bodová stupnice LEED v4 

Zdroj: LEED v4 [12] 

35%

20%

15%

10%

5%

5%

10%

Alokace bodů podle důležitosti kategorie

Změna klimatu Zdraví Voda Biodiverzita Ekonomika Komunita Přírodní zdroje

LEED 2009 Points LEED v4 Points

- - Integrative Process (IP) 1

- - Location and Transport (LT) 16

Sustainable Sites (SS) 26 Sustainable Sites (SS) 10

Water Efficiency (WE) 10 Water Efficiency (WE) 11

Energy and Atmosphere (EA) 35 Energy and Atmosphere (EA) 33

Materials and Resources (MR) 14 Materials and Resources (MR) 13

Indoor Environmental Quality (IEQ) 15 Indoor Environmental Quality (IEQ) 16

Innovation in Design (ID) 6 Innovation (IN) 6

Regional Priority (RP) 4 Regional Priority 4

Base points

Additional points
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LEED je bodový systém, ve kterém projekt získává body za splnění kritérií. Přidělené body 

spadají do následujících kategorií:  

 Location and Transport (LT) ≈ Lokalita a transport 

 Sustainable Sites (SSs) ≈ Udržitelné území 

 Water Efficiency (WE) ≈ Hospodaření s vodou 

 Energy and Atmosphere (EA) ≈ Energie a ovzduší 

 Materials and Resources (MR) ≈ Materiály a zdroje 

 Indoor environmental quality (IEQ) ≈ Kvalita vnitřního prostředí 

Dodatečně jsou k dispozici body z 

 Innovation (IN) ≈ Inovace 

 Regional Priority (RP) ≈ Místní priority, 

které se zabývají odbornými znalostmi, návrhy a opatřeními, která nejsou zahrnuta do 

předchozích šesti kategorií. [12] 

 

 

Graf 7 Alokace bodů do jednotlivých kategorií 

Zdroj: LEED v4 [12] 
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Projektant si může vybrat, která kritéria jsou pro jeho projekt nejvhodnější k dosažení 

požadovaného hodnocení. Maximální počet je 100 bodů +10 (6 z ID a 4 z RP). Počet 

získaných bodů určuje úroveň LEED certifikace. 

 

2.4.3 Průběh certifikace 

Získání certifikace probíhá ve čtyřech krocích, jak je patrné z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 3 Průběh certifikace LEED 

Zdroj: vlastní 

Záměr vytvořit trvale udržitelnou budovu je třeba zvážit hned na začátku vývoje projektu, aby 

do něj mohli být zahrnuti všichni hlavní účastníci podílející se na procesu. Jedná se zejména 

o developera/vlastníka, architekty, inženýry, krajinné a zahradní architekty, dodavatele a 

investiční management. Ke stanovení požadované úrovně certifikace slouží úvodní LEED 

hodnocení, na kterém by se měli sejít členové celého projektového týmu. 

K určení přibližného počtu bodů může sloužit Checklist zveřejněný na webových stránkách 

LEED, který je zde volně ke stažení ve formátu XLS. Jeho náhled je k dispozici v následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 4 Vzorový checklist  

Zdroj: USGBC [15] 
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Registrace 

Před samotnou registrací musí projekt splnit několik požadavků, mezi nimi je splnění 

Minimálních požadavků projektu (Minimum Project Requirements).  

Všechny projekty: 

 „Musí být trvale spojeny se zemí“ (Must be in a permanent location on existing land). 

To znamená, že všechny projekty usilující o certifikát LEED v4 musí být stavěné a 

trvale umístěné na určitém pozemku. Projekty, u kterých je předpokládané stěhování 

v jakékoli fázi jejich životnosti, nemohou o vydání certifikátu žádat (lodě, mobilní domy). 

Je to z toho důvodu, že LEED klade poměrně velký důraz na umístění projektu do 

stávající zástavby nebo do krajiny obecně. [15] 

 „Musí používat přiměřené LEED hranice“ (Must use reasonable LEED boundaries). 

LEED hranice znamená, že veškeré pozemky související s projektem musí být do 

projektu zahrnuty. Jedná se zejména o plochu staveniště, zařízení staveniště a 

retenční nádrž. [16] 

 „Musí splnit požadavky o velikosti projektu“ (Must comply with project size 

requirements). Všechny LEED projekty musí splnit předepsané požadavky ohledně 

podlahové plochy, která se pro každý systém liší. Pro nové projekty a rozsáhlé 

rekonstrukce (BD+C) se jedná o splnění minimálních 93 m2 hrubé podlahové plochy. 

U projektů týkajících se jen interiérů (ID+C) je minimální hranice stanovena na 22 m2. 

[17] 

LEED projekty musí být certifikovány jedním ze systémů vypsaných v následujícím seznamu. 

Každý ze systémů má stanovené dosažitelné kredity a předpoklady, které uživateli pomáhají 

přijmout již v rané fázi projektu vhodná rozhodnutí o návrhu a provozu tak, aby dosáhl cílených 

kreditů a předpokladů.  

 Building Design and Construction 

 Interior Design and Construction 

 Building Operations and Maintenance 

 Neighborhood Development 

 Homes 

V případě, že projekt by mohl spadat do více systémů, mělo by být použité pravidlo 60/40, 

které je znázorněno v následujícím obrázku a tím by měl být stanoven vhodný systém.  
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Obrázek 5 Pravidlo 60/40 pro zvolení vhodného LEED systému 

Zdroj: vlastní 

Systém by neměl být zvolen, pokud méně než 40% hrubé podlahové plochy spadá do daného 

hodnotícího systému. Pokud je systém vhodný pro více jak 60% hrubé podlahové plochy, pak 

by měl být pro daný projekt zvolen. 

Po splnění výše uvedených základních požadavků a po výběru vhodného systému hodnocení 

je každý projekt registrován na LEED online, což je webová aplikace, která má usnadnit 

klientům celý proces certifikace.  

Aplikace 

V tomto kroku jsou všechny předpoklady a cílené kredity shromážděny v aplikaci LEED online. 

Cílené kredity budou splněny potřebnou projektovou dokumentací, výpočty a analýzami. Ty 

pak GBCI zkontroluje a vyhodnotí, které kredity byly splněny. Během předběžného zkoumání 

je poskytováno technické poradenství v případě, že je k dosažení kreditů dodatečná oprava. 

Kontrola  

GBCI přezkoumá žádost o udělení certifikátu po předložení kompletní požadované 

dokumentace. Během následujících 20-25 pracovních dnů GBCI oznámí žadatelům své 

stanovisko, případně potřebné informace k doplnění a tím dosažení požadovaných kreditů. 

Výsledek této předběžné kontroly může být přijat jako finální, anebo může žadatel doplnit 

nedostatky na zpracovávaných kreditech před závěrečnou kontrolou. 

Finální kontrola je nepovinná a nabízí se pro projekty, které ve své žádosti vyžadují doplňkové 

nebo dodatečné informace. GBCI umožňuje provádět změny v žádosti a doporučuje 

dodatečnou dokumentaci dodat do 25 pracovních dnů po obdržení předběžného stanoviska.  

Ke stanovisku k projektu je možné se odvolat a tím získat další přezkoumání. To je ale spojeno 

s poplatkem, jehož výše se odvíjí v závislosti na složitosti předpokladů a zpracovaných kreditů. 
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Certifikace 

Jakmile je žádost dokončena a výsledek závěrečných kontrol je přijat, projekt je uzavřen, což 

znamená, že úroveň certifikace je konečná. Úroveň certifikace v souvislosti s počtem 

získaných bodů je vidět v následující tabulce.  

 

 

Tabulka 5 Úrovně LEED certifikace 

Zdroj: USGBC [18] 

 

  

LEED Rating

PLATINUM ≥ 80

GOLD 60-79

SILVER 50-59

CERTIFIED 40-49
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2.4.4 Cena LEED certifikace 

Poplatek za certifikát LEED je vypočítáván podle hrubé podlahové plochy a kategorie systému, 

jeho výše se pohybuje od 425 do 27200 Eur. Cena za registraci je paušální poplatek hrazený 

v době registrace. Poplatek za certifikaci se platí po předložení dokumentace k přezkoumání. 

Pro členy USGBC jsou k dispozici slevy podle úrovně členství vlastníka nebo správce projektu. 

Přehled aktuálních poplatků je vidět v následující tabulce. [8] 

 

 

Tabulka 6 Poplatky za LEED certifikaci 

Zdroj: USGBC [19] 
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2.5 SBTool 

SBTool je obecný certifikační nástroj pro hodnocení udržitelnosti budov a projektů vyvíjený 

organizací International Initiative for a Sustainable Biult Environment (iiSBE), která národním 

pobočkám nabízí rozsáhlou databázi kritérií pro konkrétní podmínky zúčastněných států. [20] 

Česká verze SBToolCZ respektuje podmínky českého stavebnictví a je v souladu s místními 

normami. Certifikace posuzuje vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, 

technickou kvalitu, management, ekonomické aspekty a lokalitu, kde je budova umístěna. 

SBToolCZ si postupně našel své místo na českém trhu, jeho velkou výhodou je, že celá 

metodika je v českém jazyce. [21] 

 

2.5.1 Kategorie hodnocení 

Certifikace SBToolCZ je koncipovaná na prostředí České republiky. Touto metodou lze 

certifikovat nové budovy a významné rekonstrukce: 

 Bytové a rodinné domy 

 Administrativní budovy 

Oproti ostatním certifikátům je tedy spektrum budov výrazně nižší a v současné době chybí i 

možnost certifikace již existující budovy. [20] [21] 

 

2.5.2 SBTool klasifikace 

Kritéria, která jsou při certifikaci budovy hodnocena, se liší dle typu budovy (obytná, 

administrativní, komerční) a dle fáze životního cyklu stavby (fáze projektové přípravy, 

výstavby, uvedení do provozu, provoz budovy).  

Struktura kritérií při hodnocení bytových budov je rozdělena do třech základních skupin: 

 Environmentální – 12 kritérií 

 Sociální – 11 kritérií 

 Ekonomika a management – 4 kritéria 

Hodnocení je doplněno o čtvrtou skupinu, jejíž výsledek se prezentuje, ale nijak nevstupuje do 

výsledného certifikátu kvality: 

 Lokalita budovy – 6 kritérií 



32 
 

 

Graf 8 Celkové váhy jednotlivých skupin 

Zdroj: Metodika SBToolCZ [22] 

 

Na základě dosažených bodů je budově přiřazen certifikát kvality.  

certifikát budovy body 

certifikát 0 - 3,9 

bronzový 4 - 5,9 

stříbrný 6 - 7,9 

zlatý 8 - 10 
Tabulka 7 Certifikát kvality budovy  

Zdroj: Metodika SBToolCZ [22] 

 

Kvalitu budovy lze prezentovat i grafickým symbolem, který je součástí Certifikátu kvality 

budovy. 

 

Obrázek 6 Grafický symbol Certifikátu kvality budovy 

Zdroj: Metodika SBToolCZ [22] 

50%

35%

15%

0%

Celkové váhy jednotlivých skupin

E. Životní prostředí S. Sociálně-kulturní oblast C. Ekonomika a management L. Lokalita
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2.5.3 Průběh certifikace 

Od roku 2012 proces certifikace zajišťují dva certifikační orgány: 

 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.) 

 Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (VÚPS) 

Proces certifikace probíhá ve dvou fázích podobně jako u jiných certifikátů. V prvním kroku 

autorizované osoby SBToolCZ zpracovávají dokumentaci a příslušné podklady, následně 

certifikační orgán po kontrole a schválení návrhu vydává certifikát. [21] 

Na vývoji metodiky se podílí odborníci z Fakulty stavební ČVUT v Praze, která je i sídlem 

České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov.  

2.5.3.1 Autorizované osoby SBToolCZ 

K dosažení osvědčení o autorizaci je nutné absolvování kurzu a úspěšné složení zkoušky.  

 

2.5.4 Cena SBToolCZ certifikace 

U rodinných domů se finanční náklady na certifikaci pohybují mezi 60 a 80 tisíci korunami. U 

bytových domů můžeme počítat s přibližnou částkou 8 až 10 tisíc korun za bytovou jednotku 

a u administrativních budov se jedná o zhruba jedno procento z investičních nákladů. 

Stanovení ceny se jako u ostatních certifikátů odvíjí od posuzovaného stavebního objektu a 

kvality předaných podkladů. [23] 
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2.6 DGNB 

DGNB čili Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Německá společnost pro 

udržitelnou výstavbu) je německý certifikační systém vytvořený radou pro udržitelnost a je 

používán především v Německu a jeho sousedních státech. Pomocí DGNB lze certifikovat jak 

nové a stávající budovy, tak celé městské části. Kvalita je posuzována komplexně během 

celého životního cyklu budovy a systém lze aplikovat na mezinárodní úrovni. [8] 

 

Obrázek 7 Využití metody DGNB ve světě 

Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications [8] 

 

DGNB byl poprvé představen Německou radou pro udržitelnost v roce 2007. Jelikož od 90. let 

minulého století byly nejznámějšími certifikačními nástroji BREEAM a LEED, které byly oba 

založeny na Britských a Amerických standardech, byl vyvinut DGNB založený na Německých 

standardech a jeho cílem je středoevropský trh. [8] 
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2.6.1 Kategorie hodnocení 

Systém DGNB je založen na jednotné metodě hodnocení pro nové i stávající budovy, 

jednotlivé budovy i celé městské části. Systém nabízí kategorie jako Existing Buildings, New 

Construction, Interiors a Districts. Jejich další členění je obdobné jako u ostatních 

certifikačních systémů. [24] 

New Construction můžeme dále rozdělit na: 

 Budovy pro vzdělávání 

 Kanceláře 

 Zdravotnická zařízení 

 Hotely 

 Průmyslové budovy 

 Laboratoře 

 Sportovní haly 

 Vícepodlažní parkovací domy 

 

2.6.2 DGNB klasifikace 

V roce 2018 vydala společnost DGNB aktualizaci struktury systému pro nové budovy. Došlo 

v ní k malým změnám ve váhovém rozdělení. Tři hlavní skupiny, ekologie, ekonomika a 

kultura,  mají nyní stejnou váhu a celkově zabírají 67,5% z celkového hodnocení. Zbylé 3 

skupiny, technologie, kvalita procesu a lokalita, si rozdělují 32,5%. Struktura systému je vidět 

v následující tabulce (grafu). [25] 

Kvalita životního prostředí 22,5% 

Ekonomické aspekty 22,5% 

Sociální a kulturní aspekty 22,5% 

Technické aspekty 15% 

Kvalita procesu 12,5% 

Umístění projektu 5,0% 
Tabulka 8 Struktura DGNB systému 

Zdroj: DGNB System Version 2018 [25] 
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Graf 9 Struktura DGNB systému 

Zdroj: DGNB System Version 2018 [25] 

 

Do roku 2017 byly úrovně DGNB certifikace zlatá, stříbrná a bronzová. Kvůli snadnějšímu 

srovnávání s ostatními certifikačními nástroji byla přidána nová úroveň, platinová. Budovy, 

které dosáhly hodnocení zlatá před rokem 2017, jsou automaticky povýšeny na platinovou 

úroveň. [26] 

K dosažení nejvyšší úrovně je nutné, aby projekt dosáhl nejméně 80% z celkových možných 

bodů. Zbývající úrovně jsou zřejmé z následující tabulky.  

DGNB Rating B 

PLATINUM ≥ 80 65% 

GOLD ≥ 65 50% 

SILVER ≥ 50 35% 
Tabulka 9 Úrovně DGNB certifikace 

Zdroj: DGNB System Version 2018 [25] 
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Celkový počet procent není ještě rozhodující, skupiny hodnocení musí dosáhnout 

minimálního indexu, který je ve sloupci B. Pro dosažení platinové úrovně tedy musí prvních 5 

skupin dosáhnout 65% bodů. [26] 

 

2.6.3 Průběh certifikace 

Existují dva typy DGNB certifikací, předběžná certifikace a závěrečná certifikace. Obě jsou 

navzájem nezávislé. Splnění předběžné certifikace pak usnadňuje a zkracuje proces 

certifikace závěrečné. 

Celý proces certifikace vyžaduje spolupráci s DGNB konzultantem nebo auditorem.  

 

Obrázek 8 První krok DGNB certifikace 

Zdroj: DGNB [27] 

 

Výběr vhodného auditora je důležitý, protože na celý proces dohlíží od registrace až po 

závěrečnou certifikaci. Dalším krokem je online registrace. 

 

Obrázek 9 Registrace DGNB certifikace 

Zdroj: DGNB [27] 
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Po zpracování veškerých požadovaných podkladů DGNB auditor předá dokumentaci ke 

kontrole a následně je udělen certifikát dosažené úrovně.  

 

Obrázek 10 Certifikace DGNB 

Zdroj: DGNB [27] 

 

2.6.4 Cena DGNB certifikace 

Poplatek za certifikaci se pohybuje v rozmezí mezi 2 500 a 73 500 Euro a jeho výše závisí na 

velikosti projektu a skutečnosti, zda je žadatel členem DGNB nebo ne. V následující tabulce 

je pro představu uveden příklad rozdílu ve výši ceny. [8] 

 

 

Obrázek 11 Cena certifikace DGNB 

Zdroj: www.dgnb-system.de [28] 
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mohou lišit v závislosti na poskytovaných službách. Následující graf ukazuje, jak jsou náklady 

na certifikaci sestavovány. [28] 

 

Obrázek 12 Cena DGNB certifikace 

Zdroj: vlastní, informace čerpány z www.dgnb-system.de [28] 

 

Pravidla poplatků pro většinu schémat se změnila k 1. 1. 2018 z toho důvodu, aby se 

shodovala se zavedením nové verze systému DGNB pro nové budovy. Hlavní myšlenkou 

změn je to, že registrace projektu může být provedena pro předběžnou certifikaci a hlavní 

certifikát současně. Ve smlouvě je pak uveden pouze jeden poplatek, z něhož je 20%  

zaplaceno při registraci projektu. Dalších 20% je splatných při předložení dokumentace 

k předběžnému certifikátu. Zbývající platby nejsou spojeny s procesem předběžné certifikace, 

takže jsou fakturovány při předložení dokumentů k hlavnímu certifikátu. [28] 

  

http://www.dgnb-system.de/
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3 Praktická část 

S certifikačními systémy, na něž je diplomová práce orientována, souvisí objemy ve 

stavebnictví, zejména hodnota stavební produkce a základní stavební výroby, povolovací 

proces a vývojové tendence. 

3.1 Stavební řízení v České republice 

Stavebnictví je jedním z hlavních ekonomických odvětví Evropské unie, které přispívá 9% do 

celkového HDP a poskytuje 18 milionů pracovních míst. V roce 2017 se stavební objem 

stavební produkce EU zvýšil v průměru o 3,8%, což je nejvyšší nárůst od finanční krize v roce 

2008. 

Za posledních pět let 10 z 28 členů EU provedlo reformu svých povolovacích procesů s cílem 

podpořit rychlost, účinnost a udržitelnost stavebních standardů a uspokojit rostoucí poptávku 

po elektronické správě. [29] 

V České republice stejně jako na Slovensku je stavební řízení dvoustupňový proces. Smyslem 

stavebního řízení je posoudit stavbu z hlediska konkrétního stavebního a technického 

provedení. Jeho výsledkem je stavební povolení, kterému předchází územní rozhodnutí nebo 

územní souhlas.  

Získání stavebního povolení v České republice trvá průměrně 282 dní, což je značně déle než 

průměrných 174 dní v EU. Celý proces zahrnuje velké množství předběžných  schválení, což 

často znamená časté a časově náročné revize projektové dokumentace a tím další 

prodlužování celého procesu povolování. Pokud tedy finální rozhodnutí o tom, že budova bude 

usilovat o některý z environmentálních certifikátů, padne až v průběhu zpracovávání 

projektové dokumentace, je velká pravděpodobnost, že dojde k pozdržení jejího vypracování 

z důvodů specifických požadavků týkajících se certifikátu. [29] 
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Obrázek 13 Průměrná délka stavebního řízení v ČR ve dnech 

Zdroj: Doing Business [29] 

V obrázku zpracovaném v rámci projektu Doing Business, který spadá pod Světovou banku, 

je patrný počet dní povolovacího procesu jednotlivých měst České republiky. Jak je vidět, délka 

procesu se ve městech liší. Nejkratší doba řízení je v Brně, kde splnění všech 20-ti procedur 

zabere průměrně 236 dní. Vyšší rychlost je z velké části způsobena rychlejšími časy 

zpracování pro získání územního rozhodnutí. V Brně je územní rozhodnutí vydáno za 55 dní 

a dokončení všech požadovaných předběžných povolení trvá přibližně 159 dní, což je o 10 dní 

méně než v ostatních městech. [29] 

 

Graf 10 Vydaná stavební povolení v letech 2013 až 2017 

Zdroj: ČSÚ [30] 
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I přes zdlouhavý proces povolování stavby má počet vydaných stavebních povolení od roku 

2013 stoupající tendenci, jak je vidět na grafu. Za třetí čtvrtletí roku 2018 bylo vydáno necelých 

21 tisíc stavebních povolení, takže stoupající tendence se zachovává i v roce 2018. [30] 

 

V následujícím grafu je znázorněný index stavební produkce České republiky za posledních 

10 let. Mezi lety 2013 a 2015 měla stavební produkce rostoucí tendenci. V roce 2016 došlo 

oproti předchozímu roku k poměrně výraznému propadu, ale v následujícím roce se stavební 

produkce opět zvýšila. 

 

Graf 1 Index stavební produkce v ČR 

Zdroj: ČSÚ [30] 
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V následujícím grafu je znázorněn počet dokončených bytů v bytových a rodinných domech 

podle energetické náročnosti. Z údajů vyplývá, že od roku 2014 bytová výstavba v České 

republice roste a v roce 2017 bylo dokončeno 24 434 bytů. Více než polovina z nich byla 

dokončena v rodinných domech a více než 60% bytů spadá do kategorie velmi úsporných. 

 

 

Graf 11 Počet dokončených bytů v bytových a rodinných domech 

Zdroj: ČSÚ [30] 

 

Investiční náklady na výstavbu bytů činily v roce 2017 77,25 miliard Kč a náklady na výstavbu 

jednoho bytu činily 2,7 milionu Kč, což je za posledních 7 let nejvíce. Obytná plocha jednoho 

bytu se průměrně pohybovala okolo 73 m2. Přičemž v rodinných domech to bylo průměrně 92 

m2 a v bytových domech 52 m2. Doba výstavby rodinného domu trvala průměrně 41,2 měsíce, 

což je přibližně 3,5 roku a výstavba bytového domu trvala o 7 měsíců méně, což jsou průměrně 

2 roky a 10 měsíců. [30] 

 

Výše nájemného 

Koncem roku 2012 skončil proces deregulace nájemného a od 1. ledna 2013 bylo zavedeno 

tzv. smluvní nájemné, jehož výše závisí na dohodě obou stran, nájemce a pronajímatele. Tato 

změna se u obecních nájmů nijak výrazně neprojevila a nájemné v obecních domech roste jen 

pozvolna. K růstu nájmů docházelo na různých místech České republiky v různou dobu. 

Začátkem roku 2013 začaly růst nájmy v Praze, Brně a jejich blízkém okolí. Postupně se 
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začala připojovat i další města, ale například v Ostravě došlo ke zvýšení nájmů až koncem 

roku 2016.  

Zvláštní postavení v rámci České republiky má Praha, ve které jsou nájmy o 37% vyšší, než 

je celorepublikový průměr. Za Prahou následuje Jihomoravský kraj s Brnem a pak Středočeský 

kraj. Mezi zbylými regiony pak nejsou žádné výrazné rozdíly. [31] 

 

3.2 Globální perspektiva stavebního průmyslu 

Problémem stavebního průmyslu je celý životní cyklus stavby, který zahrnuje produkci 

stavebních materiálů včetně těžby surovin, dopravu, provoz, údržbu a závěrečnou likvidaci po 

skončení užívání. Všechny tyto fáze jsou více či méně významné, podle typu stavby.  

Stavebnictví má významný multiplikační efekt a současné tendence vlády směřují 

k navyšování investic a to bez ohledu na končící možnosti čerpání evropských dotací. Otázkou 

není jen růst stavebnictví, ale i související dopady na životní prostředí. 

Dopady na životní prostředí dle fáze životního cyklu: 

 Výroba stavebních materiálů – 20% 

 Doprava – 5% 

 Výstavba – 3% 

 Fungování budovy – 70% 

 Likvidace a recyklace 2% 

 

Spotřeba energie v budovách a ve stavebnictví představuje více než jednu třetinu celosvětové 

konečné spotřeby energie a přispívá k téměř čtvrtině emisí skleníkových plynů na světě. 

Rostoucí počet obyvatel, stejně jako rychlý nárůst kupní síly v rozvíjejících se ekonomikách, 

znamená, že podlahová plocha budov by se do roku 2050 mohla zdvojnásobit a tím by 

poptávka po energii v budovách mohla narůst o 50%. [32] 

V následujícím grafu je předpokládaný růst podlahové plochy budov rozdělený podle oblastí. 

V součtu by mohla plocha vzrůst z 223,4 miliard metrů čtverečných na 415,2 miliard m2.  
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Graf 12 Růst podlahové plochy budov v miliardách m2 

Zdroj: Towards zero-emission efficient and resilient buildings [32] 
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3.3 Legislativa související s certifikací budov 

3.3.1 Legislativa ČR 

3.3.1.1 Státní energetická koncepce 

V květnu 2015 byla vládou ČR schválena aktualizovaná Státní energetická koncepce na 

následujících 25 let. Jejím účelem je formulace priorit a strategických záměrů státu v rámci 

sektoru energetiky a tím poskytnutí informací investorům, občanům a státní správě. Státní 

energetická koncepce musí poskytnout dlouhodobou orientaci, ale i dostatečnou flexibilitu pro 

nový technický a ekonomický vývoj. 

Strategické priority energetiky ČR: 

 Vyvážený energetický mix 

o  vyvážený mix primárních energetických zdrojů a efektivní využití všech 

dostupných tuzemských zdrojů  

o Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie 

 Úspory a účinnost 

o Zvyšování energetické účinnosti 

o Dosažení energetické účinnosti alespoň na úrovni průměru EU28 

 Infrastruktura a mezinárodní spolupráce 

 Výzkum, vývoj a inovace 

o Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české 

energetiky 

o Podpora školství s cílem zlepšení kvality technické inteligence v oblasti 

energetiky 

 Energetická bezpečnost 

o Posílení schopnosti ČR zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace 

poruch a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy [33] 
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Obrázek 14 Vývoj a struktura konečné spotřeby energie 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu [33] 

 

Z grafu je patrný značný pokles spotřeby hnědého uhlí, které je, hlavně v lokálních topeništích, 

zdrojem emisí s negativními účinky na člověka. U plynu se předpokládá mírný růst spotřeby 

v průmyslu a pokles spotřeby na teplo v domácnostech. Přestože domácnosti budou v řadě 

případů nahrazovat tuhá paliva zemním plynem, spotřeba se nebude výrazně zvyšovat, a to 

díky vyšší energetické efektivnosti budov. [33] 

  

Obrázek 15 Vývoj a struktura OZE na primárních energetických zdrojích 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu [33] 
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Celková vzestupná tendence obnovitelných zdrojů energie odráží snahu o nejvyšší možné 

využití tohoto zdroje energie za předpokladu jeho ekonomické návratnosti. Rozvoj v této 

oblasti bude realizován hlavně z důvodu postupného zvyšování konkurenceschopnosti oproti 

konvenčním zdrojům energie. [33] 

 

Obrázek 16 Konečné ceny elektřiny  

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu [33] 

 

3.3.1.2 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon v souladu s právem Evropské unie, upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví. Zákon dále upravuje postup fyzických a právnických osob, správních orgánů a 

územních samosprávných celků. 

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, živočichy, rostliny, ekosystémy, 

půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví. Vlivy 

na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním ohledem na evropsky významné druhy 

živočichů. 

Zákon byl v roce 2017 změněn zákonem č. 326/2017 Sb. 

3.3.1.3 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

1. dubna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která 

představuje zásadní prováděcí předpis pro implementaci novely zákona o hospodaření 
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s energií do stavební praxe. 26. srpna 2015 došlo k její změně novelou 230/2015, nicméně 

význam zůstává stále stejný a to, že vyhláška definuje optimální úroveň požadavků na 

energetickou náročnost budov a metodu výpočtu energetické náročnosti. Oproti dřívějším 

předpisům je kladen větší důraz na spotřebu primární energie.  

3.3.1.4 Průkaz energetické náročnosti budov 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti 

budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu 

hodnocené budovy. Stanovenou budovu zařazuje, podobně jako je to u energetických štítků 

pro spotřebiče, do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkazem se hodnotí veškerá energie 

potřebná na provoz budovy, energie na vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, klimatizace a 

energie na osvětlení.  

Od 1. ledna 2013 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen 

zajistit zpracování průkazu: 

 při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy 

 pro budovu užívanou orgánem veřejné moci 

o od července 2013 – budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 

500 m2 

o od července 2015 – budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 

250 m2 

 pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 

 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy 

 při pronájmu budovy 

 od ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 
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3.3.2 Legislativa EU 

3.3.2.1 Pařížská dohoda 

Na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 byla všemi 195 smluvními stranami schválena 

Pařížská dohoda navazující na Kjótský protokol. Dohoda je součástí Rámcové úmluvy OSN o 

změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roce 2020. Tato dohoda má za 

úkol zmobilizovat státy k omezení klimatických změn v důsledku globálního oteplování. 

Hlavním cílem je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod 2°C.  

3.3.2.2 Net Zero Carbon Buildings Commitment 

Net Zero Carbon Buildings Commitment (Závazek nulových emisí uhlíku) nebo jen zkráceně 

The Commitment vybízí společnosti, města, státy a regiony, aby omezily provozní emise uhlíku 

na nulu do roku 2030.  

Stanovením až velmi ambiciózních cílů má dojít k maximalizování opatření omezujících 

globální oteplování na méně než 2 stupně, ideálně pod 1,5 stupně.  

 

3.4 Benefity certifikace 

Benefity certifikace budovy můžeme rozdělit podle toho, koho se určitá výhoda týká. Může se 

jednat o investora, majitele budovy nebo o nájemníka. Jejich zájmy a plusy týkající se 

certifikované budovy se samozřejmě z určité části prolínají, jak je vidět v obrázku níže.  

Z pohledu investora: 

 Nižší náklady na výstavbu 

 Vyšší prodejní cena nemovitosti 

 Rychlejší prodej nemovitosti 

Z pohledu majitele: 

 Vyšší míra obsazenosti objektu 

 Nižší náklady na údržbu 

Z pohledu nájemníka: 

 Zdraví a vnitřní prostředí 

 Vyšší produktivita 
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Obrázek 17 Benefity certifikace z různých úhlů pohledu 

Zdroj: World Green Building Council [34] 

 

Jakmile se objevila ochota developerů a investorů přizpůsobit se měnícím se podmínkám na 

trhu, logicky následovaly ekonomické otázky ohledně kladů a záporů týkajících se zelených 

budov: 

 Bude mě jako investora stát realizace udržitelné budovy více? 

 Pokud se jedná o nákladnější řešení, o jak velkou částku se jedná? 

 Vyplatí se investice do udržitelné budovy? 

 Jaká bude doba návratnosti? 

 

3.4.1 Zhodnocení budovy 

Nejvhodnější způsob jak definovat finanční hodnotu budovy je stanovení její tržní hodnoty, 

která je odhadovanou cenou, za kterou může být budova obchodovatelná na základě 

soukromého smluvního aktu mezi ochotným podávajícím a nestranným kupujícím v den 

ocenění. [35] 

Ze studií probíhajících mezi roky 2008 a 2013 ve Velké Británii, Nizozemsku, Austrálii, 

Spojených státech Amerických, Singapuru a Japonsku na obytných a kancelářských budovách 
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vyplývá, že navýšení ceny budovy s certifikátem oproti budově necertifikované se pohybuje od 

0 do 30%. Vyšší úroveň certifikátu se samozřejmě odráží jak na vyšší ceně za nemovitost, tak 

na ceně pronájmu. 

Vzhledem k menšímu rozsahu dat týkajících se certifikací ve střední Evropě a zejména 

v České republice, je komplikované určit zhodnocení budovy po získání environmentálního 

certifikátu u nás. 

V posledních deseti letech probíhaly ve Spojených státech studie, které měly za úkol porovnat 

administrativní budovy s certifikátem LEED se srovnatelnými budovami bez certifikátu. 

Závěrem tohoto výzkumu je, že budovy s certifikátem mají vyšší finanční hodnotu. Tento rozdíl 

je zřejmý z vyšších prodejních cen, které jsou spojené s následujícími benefity: 

Vyšší sazby za pronájem prostor 

Z výzkumu vyplývá, že na zelených budovách je atraktivní jejich vynikající vnitřní prostředí a 

nižší provozní náklady, což i přes vyšší sazby za nájem přiláká dostatečný počet zájemců. 

Nižší provozní náklady 

Certifikované zelené budovy používají méně energie a vody a proto je často levnější je vlastnit 

a provozovat, což je činí atraktivnějšími potenciálním nájemcům, kterým často tyto zálohy na 

energie a vodu tvoří nezanedbatelnou část nájemného. Je to důležité hledisko pro firmu, která 

si udržitelnou budovu staví jako vlastní sídlo společnosti a ušetřené provozní náklady se tak 

týkají přímo jejích měsíčních výdajů. 

Vyšší míra obsazenosti 

Certifikované budovy mohou být schopné dosáhnout vyšší obsazenosti než budovy 

necertifikované i díky lepším marketingovým podmínkám na trhu s nájemnými nemovitostmi.  

Je nutné zmínit, že hodnotu budovy, případně výši nájemného ovlivňuje řada dalších faktorů 

jako je atraktivita lokality, místní úroveň subvence energií a vody, současné trendy v cenách 

nemovitostí v dané lokalitě. Z toho vyplývá, že nelze jednoznačně určit, jak velký vliv má 

„zelená“ certifikace na konečnou tržní cenu budovy. Vyskytly se totiž i opačné případy. 

Například v Singapuru budova s nižším stupněm certifikace dosáhla o 5% vyšší ceny. V Tokiu 

pak certifikace kondominia snížila jeho hodnotu o 5-10%. [36] 
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3.4.2 Projektové náklady 

Veškeré náklady vznikající investorovi v průběhu pořizování stavby můžeme shrnout podle 

následující tabulky.  

 

Tabulka 10 Struktura celkových nákladů stavby 

Zdroj: vlastní, údaje čerpány z Oceňování v rámci výstavbového projektu [37]  

Pořizovací náklady Způsob stanovení výše nákladů

Projektové a průzkumné práce

Výkonové a honorářové řády (% z nákladů na 

stavební objekty - www.stavebnistandardy.cz)

Sazebník Unika

Expertní odhady výše nákladů nebo % přirážky 

(k nákladům na stavební objekty)

Ceníky odborných organizací

Provozní soubory

Expertní odhad výše nákladů nebo % přirážky

Informace od potenciálních dodavatelů

Zkušenosti z realizace srovnatelných staveb

Stavební objekty

Rozpočtové ukazatele (ÚRS Praha, a. s.)

Průměrné ceny (RTS Brno, a. s., 

www.stavebnistandardy.cz)

Základní ceny (MF ČR, Vyhláška k oceňování 

majetku)

Vlastní podklady

Stroje, zařízení, inventář

Expertní odhad výše nákladů nebo % přirážky

Informace od potenciálních dodavatelů

Zkušenosti z realizace srovnatelných staveb

Umělecká díla

Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby

% přirážka k nákladům na SO

Expertní odhady

Zkušenosti ze srovnatelných staveb

Ostatní náklady

Expertní odhad výše nákladů nebo % přirážky k 

nákladům na SO

Zkušenosti z již realizovaných staveb

Rezerva

Expertní odhad výše rezervy nebo % přirážky k 

nákladům na stavební objekty

Zkušenosti z realizace podobných staveb

Ostatní investice (pozemek)

Cenové mapy stavebních pozemků

Konzultace (realitní kancelář)

Nabídka a poptávka na trhu realit - 

porovnávací metoda

Nehmotný investiční majetek

Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby

Sazebník Unika (cena podle nákladů na SO

Expertní odhad výše nákladů nebo % přirážky k 

nákladům na SO

Zkušenosti z realizace podobných staveb

Kompletační činnost
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V rámci řízení nákladů projektu je odhadem jednotlivých druhů nákladů vytvořen propočet 

celého projektu. Hlavním úkolem je porovnávání plánovaných a skutečných nákladů v různých 

bodech projektu, odhady zbývajících nákladů a aktualizace finálního odhadu nákladů.   

Z výzkumu organizace World Green Building Council vyplývá, že stavba takzvané zelené 

budovy nemusí nutně stát více, zejména pokud jsou environmentální strategie začleněny do 

procesu plánování výstavby hned od začátku. 

Vyšší úroveň certifikace samozřejmě souvisí i s vyššími vstupními náklady, které se pohybují 

v rozmezí -0,4 až 12,5%. [9] 

Investor tak musí počítat s tím, že kromě nákladů na samotný certifikát vzniknou i další náklady 

jako je například vyšší cena za projektové práce, jelikož k některým certifikátům je třeba 

obsáhlejší dokumentace, náklady na studie týkající se akustiky a termálního komfortu apod. 

 

3.4.3 Provozní náklady 

Hlavním benefitem, který úzce souvisí s návrhem budovy je omezení nákladů na energie 

(vytápění, chlazení, osvětlení a ventilaci) a snížená spotřeba vody. 

Úspora energie 

Redukce spotřeby energie a s tím spojená úspora nákladů je jedna s vlastností spojující 

všechny zelené budovy. Energetická účinnost má velký dopad na celkové provozní náklady 

nemovitosti. S rostoucími cenami energií se provozní energetická účinnost stává jedním 

z nejdůležitějších požadavků ovlivňujících poptávku. Spotřeba energie certifikované budovy 

se pohybuje mezi 25 a 30% podle studie certifikovaných budov systémem LEED v USA a mezi 

35 a 50% podle studie zelených budov na Novém Zélandu. [32] 

Údržba 

Další vlastností spojující zelené budovy je jejich apel na užívání dlouhotrvajících materiálů. 

Stejně jako vlastnosti materiálu v době jeho instalace, je obvykle zvažováno jeho působení 

v celém životním cyklu. Takže se bere v úvahu například délka cyklu výměny nebo toxicita a 

emise při jeho výrobě i následné likvidaci. 

Vhodně zvolené udržitelné materiály a stavební systémy z dlouhodobého hlediska zajišťují 

finanční přínos díky méně častým výměnným cyklům a sníženým požadavkům na čištění a 

údržbu. V neposlední řadě je dalším benefitem zdravější vnitřní prostředí.  
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Prostorová adaptabilita interiéru 

Mezi další atraktivní vlastnosti zelených budov nejen pro nájemníky, ale i pro jejich vlastníky, 

je flexibilita týkající se přizpůsobení prostoru určitému nájemníkovi. Zelené budovy často 

používají systémy, které jsou navržené tak, aby se v průběhu fungování mohly přizpůsobit 

specifickým požadavkům každého nájemníka nebo nového vlastníka určitého prostoru. Tím 

jsou myšleny například možnosti přemístění příček, zvýšení podlahy nebo pohyblivé přepážky. 

To umožňuje prostorové přestavby bez nadměrného narušení fungování prostor, prostojů a 

případných nákladů s tím spojených. Pro vlastníky objektů tato adaptabilita znamená 

jednoduchost při změně nájemce nebo přestavby prostoru za účelem splnění měnících se 

požadavků trhu.  

 

3.4.4 Kvalita pracovního prostředí 

Každý majitel firmy potvrdí, že platy a výdaje za zaměstnance tvoří většinu provozních nákladů 

spojených s provozem kancelářské budovy. Ve skutečnosti více než 85% z celkových nákladů 

na pracoviště tvoří platy zaměstnanců. Z toho důvodu se management postupně začal zajímat 

o kvalitu vnitřního prostředí, která zvyšuje produktivitu zaměstnanců. Je totiž třeba, aby člověk, 

který tráví na pracovišti 8 hodin denně, pracoval ve zdravém a jemu příjemném prostředí. 

Kvalita prostředí samozřejmě neznamená pouze nařízení o kvalitě vody, teploty v pracovním 

prostředí apod., jak je zakotveno v legislativě. Jedná se o vylepšení prostředí pro zefektivnění 

práce a zvýšení produktivity. Výhled ven například ovlivňuje funkci mozku a paměť až o 25%. 

Velký vliv má také přítomnost denního světla, která zvyšuje produktivitu zaměstnanců až o 

18%. 

 

3.4.5 Firemní image a požadavky CSR 

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) představuje 

dobrovolný závazek organizace přijímat taková rozhodnutí a realizovat takové postupy, které 

jsou žádoucí z hlediska hodnot a cílů naší společnosti. Jedná se tedy o koncept, jehož cílem 

je dobrovolná integrace sociálních a ekologických hledisek do svých každodenních činností. 

Její snahou je minimalizovat negativní dopady činností firem na životní prostředí. 

Proto stejně jako členství v CSR, tak i sídlo v budově s certifikovaným stupněm udržitelnosti 

může pro firmu představovat určitou formu prestiže a pomáhat jí budovat si dobrou image. I 

tento aspekt tedy můžeme vnímat jako benefit environmentálních certifikátů.  
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3.5 Metodika praktické části 

Vzhledem k tomu, že existují stovky certifikačních systémů zelených budov a jejich počet stále 

roste, je možné v rámci této práce porovnat a hlouběji rozebrat pouze zlomek z nich. Pro 

detailnější porovnání byly vybrány 4 systémy, které se u nás v České republice nejčastěji 

vyskytují. Jedná se tedy o britský BREEAM, americký LEED, německý DGNB a český 

SBToolCZ. Každý z těchto systémů je teoreticky popsán v teoretické části, kde je do určité 

míry poskytnut náhled do historie a metody hodnocení toho určitého certifikačního nástroje.  

Srovnávací analýza zpracovaná na ony 4 systémy je rozdělena do 3 částí, environmentální, 

ekonomické a sociální, které se dále ještě dělí. Obecně certifikační systémy dávají největší 

váhu právě otázce životního prostředí z velké části zaměřené na zdroje a je to tak správně. 

Poté následuje sociální problematika s pohledem na životní prostředí zaměřeným na zdravotní 

aspekty, vnitřní klima a komfort. U většiny certifikačních nástrojů, kromě německého DGNB, 

jsou ekonomické aspekty zastoupeny s menší váhou.  

Tato praktická část může být zdrojem informací k rozhodnutí, zda budovu certifikovat nebo ne 

a případně, který systém k tomu použít.  
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3.6 Environmentální udržitelnost 

Udržitelnost životního prostředí zahrnuje dopady stavby na přírodní prostředí, jako je klima a 

zdroje. Důležitou součástí je optimalizace zdrojů prostřednictvím opětovného použití a 

recyklace. Kapitola se zabývá snížením dopadu na životní prostředí v celém životním cyklu 

budovy – při výrobě stavebních materiálů, při provozu budovy a při recyklaci nebo likvidaci 

použitých materiálů. Další řešenou problematikou je omezení používání toxických látek a 

zmírnění negativních dopadů na využívanou půdu. 

3.6.1 Zásah do životního prostředí 

 Snížení dopadu na životní prostředí po celou dobu životnosti stavby 

3.6.2 Zdroje a energie 

 Nižší využívání zdrojů, jako jsou energie, materiály, pohonné hmoty 

 Omezení nebo úplné vyřazení neobnovitelných zdrojů 

3.6.3 Recyklace a materiály 

 Snaha o užívání recyklovatelných materiálů 

 Omezení stavebního odpadu 

 Likvidace odpadů v nejvyšší možné míře opětovným použitím nebo recyklací 

3.6.4 Znečištění 

 Omezení toxických materiálů 

 Zohlednění užívání nebezpečných látek 

3.7 Ekonomická udržitelnost 

Ekonomická udržitelnost se zabývá managementem a rovnováhou mezi celkovými náklady a 

kvalitou budovy. 

3.7.1 Náklady na životní cyklus stavby 

 Výpočet nákladů životního cyklu stavby, včetně nákladů na výstavbu a provozních 

nákladů 

3.7.2 Využití území 

 Omezení stavby na „zelené louce“ 

 Obnova „brownfieldů“ 

3.7.3 Management 

 Podpora integrovaného návrhu – komunikace mezi jednotlivými stranami 

 Plán předání budovy a uvedení do provozu 

 Následná péče po předání stavby 
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3.8 Sociální udržitelnost 

Sociální udržitelnost řeší zdravotní a bezpečnostní dopady budovy na její okolí. Kapitola se 

zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí, která podporuje pohodu člověka a jeho společenské 

interakce. 

3.8.1 Zdraví, bezpečnost a vnitřní prostředí 

 Zajištění bezpečnosti lidí – požární bezpečnost, přizpůsobení se změnám klimatu 

 Vytvoření postupů v krizových situacích 

 Podpora vhodného vnitřního prostředí 

 Zajištění tepelného a vizuálního pohodlí – akustika, vzduch, voda, denní světlo – 

jednoduchost při regulaci 

3.8.2 Architektura 

 Návrh designu vhodného do existujícího prostředí 

 Začlenění do území 

3.8.3 Doprava 

 Návrh zařízení pro udržitelnou dopravu na místo a s tím související vybavení – stojany 

na kola, vyhrazené parkování pro carsharing  
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3.9 Srovnání jednotlivých systémů při certifikaci administrativní budovy 

Jako modelovou budovu, u které budeme porovnávat jednotlivé certifikační systémy, zvolíme 

administrativní budovu v centru Prahy. 

Hodnocení v následující tabulce je rozděleno do třech skupin podle typu udržitelnosti, jak je již 

uvedeno výše.  

Hodnoty byly získány z dostupných materiálů poskytovaných vydavateli certifikace týkajících 

se nových administrativních budov: 

 BREEAM International New Construction 2016 

 LEED for New Construction and Major Renovations (v4) 

 Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby – Národní certifikační 

metodika SBToolCZ 

 DGNB SYSTEM Criteria Set New Construction Building 

  BREEAM LEED SBToolCZ DGNB 
Environmentální udržitelnost 60,5% 61,0% 48,3% 27,5% 

Zásah do životního prostředí 
(biodiverzita) 

7,0% 15,0% 7,5% 7,3% 

Zdroje a energie 27,0% 33,0% 17,0% 17,2% 

Recyklace a materiály 19,0% 13,0% 15,8% 3,0% 

Znečištění 7,5% 0,0% 8,0% 0,0% 

Ekonomická udržitelnost 12,0% 9,0% 19,0% 28,3% 

Náklady na životní cyklus 
stavby 

2,0% 1,0% 7% 10,0% 

Využití území 1,0% 8,0% 10% 2,4% 

Management 9,0% 0,0% 3% 15,9% 

Sociální udržitelnost 27,5% 27,0% 32,6% 39,1% 

Zdraví, bezpečnost a vnitřní 
prostředí 

19,0% 16,00% 27% 26,80% 

Architektura 2,5% 3,00% 5% 5,8% 

Doprava 6,0% 8,00% 0% 6,5% 

Celkem zahrnuto 100% 97,00% 100% 95% 
Tabulka 11 Porovnání jednotlivých certifikačních systémů 

Zdroj: vlastní, údaje čerpány z BREEAM International [11], LEED v4 [18], Metodika SBToolCZ [22], DGNB 
SYSTEM Criteria [25] 

Při zpracování výsledné tabulky byl kladen důraz na zahrnutí maximálního počtu kreditů. Jak 

je vidět, u dvou certifikačních systémů bylo dosaženo 100%, takže všechny dosažitelné kredity 

byly v přehledu uvažovány. U systému LEED a DGNB bylo zahrnuto procent méně, ale ne 

méně než 95% a to z důvodu zachování přehlednosti a možnosti jednotlivé systémy porovnat.   
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3.9.1 Environmentální udržitelnost 

V kategorii environmentální udržitelnosti dosáhly certifikáty BREEAM a LEED téměř stejného 

výsledku pouze s rozdílem 0,5%. Dá se říci, že i SBToolCZ se 48,3% se pohybuje na podobné 

úrovni. Nejmenší zastoupení environmentální udržitelnosti má německý DGNB, který dosáhl 

27,5%, ale tento systém je i koncipován tak, aby všechny tři zmíněné kategorie měly podobné 

váhové hodnocení. V následujícím grafu je vidět přehled váhového hodnocení environmentální 

udržitelnosti jednotlivých systémů. 

 

Graf 13 Environmentální udržitelnost - porovnání systémů 

Zdroj: vlastní 

 

Systémy BREEAM a LEED kladou velký důraz na Zdroje a energie, oba je hodnotí více než 

25%. Za nimi následuje Recyklace a materiály, které nejvíce hodnotí systém BREEAM a 

SBToolCZ. Nejméně procenty je hodnocena kategorie Znečištění, která u systémů LEED a 

DGNB není zastoupena vůbec. 
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3.9.2 Ekonomická udržitelnost 

Ekonomická udržitelnost je v systémech zastoupena s menším váhovým hodnocením. 

Systémy BREEAM a LEED mají opět podobný počet, a to 12% a 9%. Následuje SBToolCZ 

s 19% a nejvíce dosáhl systém DGNB s 28,3%.  

 

Graf 14 Ekonomická udržitelnost - porovnání systémů 

Zdroj: vlastní 

 

Ekonomická udržitelnost těchto čtyř systémů se nedá nijak generalizovat, protože každý 

systém přikládá důraz jiné části. Britský BREEAM zdůrazňuje Management, americký LEED a 

český SBToolCZ kladou důraz na Využití území a německý DGNB přikládá největší váhu 

Managementu spolu s Náklady na životní cyklus stavby. 
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3.9.3 Sociální udržitelnost 

Sociální udržitelnost má mezi systémy podobné rozložení, všechny se pohybují mezi 27% a 

40%. Rozptyl tedy není příliš veliký. Nejvyšší počet procent má DGNB s 39,1%, následuje 

SBToolCZ se 32,6% a pak BREEAM a LEED, které opět dělí pouze 0,5%. 

 

Graf 15 Sociální udržitelnost - porovnání systémů 

Zdroj: vlastní 

 

Největší důraz je kladen na Zdraví a kvalitu vnitřního prostředí, která je velmi důležitá pro 

budoucí vlastníky nebo nájemce nemovitostí. Všechny systémy tuto kategorii hodnotí více jak 

55% procenty z celkového počtu procent přidělených sociální udržitelnosti. Nejméně procenty 

je hodnocena Architektura a u systému SBToolCZ není vůbec hodnocena kategorie Doprava. 

V systému sice posuzována je, ale nepromítá se do celkového hodnocení. 
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4 Závěr 

Rozhodnutí o tom, zda budovu certifikovat nebo ne, by měl investor udělat hned v iniciační 

fázi, kdy probíhají počáteční přípravy projektu, jako je příprava zdrojů a jejich schvalování. 

V předinvestiční fázi, kdy investor uvažuje investici do stavby a provádí se ekonomické a 

technické studie, je nejvhodnější doba o zvažování certifikace, protože požadavky na 

technické zpracování i samotnou dokumentaci může investor spolu s projektanty nebo rovnou 

odborníky na daný certifikační systém zakomponovat do projektu hned od začátku. Lze tím 

ušetřit velké množství času i peněz při předělávání již zpracované dokumentace. Bohužel 

v reálu tato praxe není častá a projektová dokumentace se předělává „za pochodu“ poté, co 

jsou vyjasněné všechny podmínky a kritéria, která budova pro certifikaci musí splňovat. 

Řada certifikačních systémů samozřejmě umožňuje certifikovat stávající budovy, například 

BREEAM In-Use a LEED Recertification. Jedná se o certifikaci obsazených a užívaných 

objektů. Tento způsob certifikace budovy je samozřejmě složitější a časově náročnější proces. 

Pokud se investor rozhodne, že budovu certifikovat chce, což mu do jisté míry zaručí snížení 

provozních nákladů, zvýšení ceny budovy a zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance 

v budově a jejím okolí, následuje další otázka a to, jaký certifikát použít. Pokud už investor 

s nějakými certifikáty zkušenosti má, je pro něj jednodušší u daného certifikačního systému 

zůstat, protože velká část projektové dokumentace se musí podřídit požadavkům na certifikaci 

a pro celý projekční tým je časově náročné zpracovat dokumentaci podle těchto specifikací. 

Pokud investor zatím žádnou svou budovu necertifikoval, je to na něm, jak se rozhodne. Je 

třeba uvažovat, zda si firma nebo investor budovu staví pro sebe jako kanceláře nebo 

skladovací objekty, anebo bude objekt pronajímat. Certifikaci lze vnímat jako určitý 

marketingový nástroj a od toho se může odvíjet i výběr certifikačního systému. Pokud se dá 

předpokládat, že v objektu bude např. sídlit firma se sídlem ve Spojených státech, je vhodnější 

zvolit americký certifikát LEED apod. 

Práce si nestanovuje za cíl rozhodovat o vhodnosti či nevhodnosti, výhodách či nevýhodách 

jednotlivých certifikačních systémů, ale o obecném přínosu stavby takto certifikovaných budov 

ať už na životní prostředí celkově nebo přímo na člověka, který objekt bude obývat. 

Teoretická rešerše v kapitolách 2.1 a 2.2 vysvětluje pojem „zelená budova“ a zpracovává 

situaci těchto budov v České republice. Kapitoly 2.3 až 2.6 zpracovávají stručný přehled čtyř 

certifikačních systémů, které se v současné době užívají v České republice. Je zde popsána 

stručná historie, klasifikace a kategorie systémů. V poslední kapitole je vždy uveden poplatek, 

který může investor za certifikaci předpokládat. Je však nutné si uvědomit, že v této částce je 

zahrnut náklad na auditora a následná kontrola předané dokumentace. Ostatní náklady, se 
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kterými musí investor při zpracovávání dokumentace počítat, zde zahrnuty nejsou. Jedná se 

především o vyšší náklady na zpracování projektové dokumentace, protože pro projekční 

kancelář to představuje určité komplikace v podobě zaučení lidí, jak má výkres pro certifikaci 

vypadat. Dále je třeba počítat s náklady na zpracování studií, jako například při zpracovávání 

kritérií týkajících se akustiky a práce s termokamerami.  

V praktické části v kapitole 3.1 je popsán průběh stavebního řízení v České republice, který 

s certifikačním hodnocením sice bezprostředně nesouvisí, ale dotýká se zejména technické 

infrastruktury jako takové. V kapitole 3.2 jsou zmíněny globální perspektivy stavebního 

průmyslu a zejména potom jeho dopady na životní prostředí. Legislativa spojená 

s environmentálními certifikáty je popsána v kapitole 3.3 a je rozdělena na legislativu platnou 

v České republice a v Evropské unii. 

Benefity certifikace ať už pro investora, majitele nebo nájemníka budovy jsou popsány 

v kapitole 3.4. Jedná se o promítnutí certifikace do projektových nákladů, provozních nákladů,  

zhodnocení budovy a kvality vnitřního prostředí. 

V kapitole 3.9 je specifikována administrativní budova, která slouží ke zvolení shodné 

kategorie hodnocení pro porovnání všech systémů. Je totiž rozdíl při certifikaci residenční, 

administrativní a průmyslové budovy. Tyto kategorie mohou mít v systému požadovaná jiná 

kritéria nebo mít různou váhu hodnocení. Kritéria jsou pak rozdělena podle typu udržitelnosti 

a ohodnocena příslušným počtem procent. Je tím tak získáno jednotné srovnání všech čtyř 

systémů. 

Zvolení vhodného certifikačního systému a jeho úroveň pak závisí na požadavcích investora, 

na znalosti a odbornosti projektanta, dále na finančních možnostech investora, předpokládané 

návratnosti investice, nepochybně i na tom, k čemu bude budova po dokončení sloužit. 

Certifikace se týká jak staveb připravovaných, respektive nových, tak lze do procesu vstoupit 

i v průběhu realizace tzv. recertifikací a taktéž lze certifikovat již několik let stojící stavby.   
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