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• 9.00   Registrace

• 9.30   Úvodní slovo

• 9.30   Projekt Zdravá škola - koncepční řešení veřejné zakázky                                                                         
(CZGBC, Kateřina Kuklová)

• 9.50   Dotační financování s podporou komplexních řešení
(Šance pro budovy, Michal Čejka)

• 10.30   Právní kontext zadávání veřejných zakázek   (Frank Bold, Anna Francová)

• 11.15   Přestávka

• 11.30   Udržitelné zadávání veřejných zakázek  
(MPSV, Eva Chvalkovská)

• 11.50   Zkušenosti z praxe a certifikace SB Tool CZ (TZÚS, Jan Tripes)

• 12.20   Case study - kvalitní vnitřní prostředí ve škole, možnosti řešení větrání a 
osvětlení (Velux, Josef Boreš)

• 12.40   Diskuze a závěr
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Cíl projektu

Podpořit plošnou rekonstrukci škol s využitím stávajících dotací, a tím zajistit kvalitní

a zdravého vnitřního prostředí pro žáky i učitele.

Průběh projektu

⚫ Změříme kvalitu vnitřního prostředí.

⚫ Navrhneme možné úpravy.

⚫ Doporučíme dostupné dotační tituly.

⚫ Poskytneme metodickou podporu při zadání veřejné zakázky.

⚫ Po realizaci se k Vám rádi vrátíme a opět změříme kvalitu vnitřního prostředí.

⚫ Odměnou za účast je certifikát Zdravá škola.

www.zdravaskola.cz



Pilotní projekty

⚫ ZŠ Komenského, Slavkov u Brna a ZŠ M.Alše, Suchdol Praha.

⚫ Měřené faktory: CO2, teplota, vlhkost, světlo, akustika.

⚫ Měření po dobu 4 dní na jaře 2017, výsledky alarmující.

⚫ Úpravy pilotních tříd, druhé měření potvrdilo efektivitu realizovaných řešení.

Požadavky: koncentrace CO2: max. 1500 ppm, teplota 20 - 24°C, vlhkost: 30 - 60 %

Vyhodnocení překročení limitů - první měření duben 2017



ZŠ Komenského, Slavkov u Brna – měření koncentrace CO2

Měření 1 – duben 2017

Větrání dle citu učitele, zpravidla o přestávkách.

Nedostatečné.

Měření 2 – říjen 2017

Signalizace úrovně CO2: světelnou signalizací 1200 ppm, 
akusticky 1500 ppm. 

Větrání dle signalizace, kdykoliv během výuky - tepelný 
diskomfort, energeticky neefektivní.

Měření 3 – leden 2018

Instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací.



ZŠ M.Alše, Suchdol Praha – měření kvality akustiky

Pokles o 3 dB je lidmi běžně vnímán jako pokles hluku o polovinu.



ZŠ M.Alše, Suchdol Praha – měření kvality osvětlení
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Manuál pro komplexní přípravu veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

1. Průvodce přípravou šetrného projektu

Koncepce přípravy projektu

Příprava zadání veřejné zakázky

2. Technická řešení pro zajištění kvalitního 

vnitřního prostředí ve školských budovách

Kvalita vzduchu

Akustika

Osvětlení

3. Příklady z praxe



Opravdu Zdravá škola má řešení zaměřená na uživatele, na 

udržitelnost i finanční efektivitu.

Neřešte jednotlivosti zvlášť, skutečně kvalitního prostředí 

dosáhnete jen při komplexním pohledu i návrhu řešení.

Vyplatí se to.



Projekt je realizován za podpory členů Rady

Komunikace projektu

Česká rada pro šetrné budovy Kateřina Kuklová, koordinátorka projektu
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Simona Kalvoda, výkonná ředitelka 

simona.kalvoda@czgbc.org | +420 602 221 966

Národní centrum energetických úspor Marie Zezůlková, výkonná ředitelka
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Zakládající partneři

Významný partner

Partneři

Komplexní podpora - OPŽP
Dotační i nedotační financování dnes a v příštích 
letech, komplexní podpora i neenergetických 
opatření 

Ing. Michal Čejka

Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy 
a kvalitní vnitřní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOSTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní osa 5: Energetické úspory

● 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
▪ Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace 

veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC 

▪ Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV 
nebo realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací

● 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov

● 5.3: Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí



PODPOROVANÁ OPATŘENÍ
● zateplení obvodového pláště budovy,
● výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
● realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace 
vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření 
zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),

● realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
● realizace systémů využívajících odpadní teplo,
● výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody 

s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii 
za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na 
zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo 
chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

● instalace fotovoltaického systému,
● instalace solárně-termických kolektorů.



FILOZOFIE PODPORY

● Podpořit kvalitní renovace budov jdoucí nad rámec minimálních 
legislativních požadavků

● Zajistit kvalitní vnitřní prostředí ve veřejných budovách

● Zvýhodnit komplexní přístup k renovaci jak v oblasti kombinace 
opatření, tak v oblasti v oblasti projektové přípravy

● Zajistit kvalitní energetický management po realizaci opatření



ROZDĚLENÍ OBLASTÍ PODPORY

Výše podpory % 35 1) 4) 40 1) 4) 50 1) 4)

Úspora celkové energie % ≥ 20 ≥ 40 ≥ 60

Průměrný součinitel 
prostupu tepla obálkou 
budovy

Uem

[W.m-2.K-1]
-

≤ 0,9 ×
Uem,R

≤ 0,80 ×
Uem,R

Výše podpory % 40 1) 4) 50 1) 4)

Úspora celkové energie % ≥ 10 ≥ 30

● Důraz kladen na komplexní přístup (až 60% dotace)

● Úspora energie je závazným ukazatel pro výši dotace



ROZDĚLENÍ OBLASTÍ PODPORY

Typ projektu
Výše podpory

(%)
Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu
teplé vody za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn

40

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu
teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, instalace
solárně-termických kolektorů a fotovoltaického systému

60

Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 70

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla93 70



BONIFIKACE
● Bonifikace ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují úsporná opatření 

metodou EPC nebo kteří zadají veřejnou zakázku podle metodiky 
Design&Build včetně smluvního zajištění energetického managementu 
a garance za dosažené úspory energie alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu (v souladu s kapitolami 5.2.2, 5.2.3 a 5.3 metodiky 
Design&Build).
„Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových 
projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na 
minimalizaci celkových nákladů životního cyklu“ zveřejněný 
v Dokumentech na www.opzp.cz.

● Bonifikace ve výši 5 % pro žadatele, kteří zároveň s realizací energeticky 
úsporné renovace veřejné budovy instalují obnovitelné zdroje energie, 
které pokryjí alespoň 40 % celkové  spotřeby energie v budově po 
realizaci opatření.

http://www.opzp.cz/


KVALITA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - VĚTRÁNÍ

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 70

Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 70

● U pro výuku a vzdělávání je opatření povinné – nelze podpořit 
pokud objekt nesplňuje koncentraci CO2

Soulad s metodickým pokynem zveřejněným na www.opzp.cz. 

● Pro ostatní budovy je vhodné využít „KONCEPT VĚTRÁNÍ“
Pravidlo správné praxe hospodářské komory na www.mpo.cz. 

http://www.opzp.cz/
http://www.mpo.cz/


KVALITA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - STÍNÍCÍ PRVKY

Typ opatření
Kč bez DPH / m2 stíněné 

plochy výplně otvoru

Stíněné výplně otvorů na obálce budovy pro stínící techniku
s ručním mechanickým ovládáním 1 800

Stíněné výplně otvorů na obálce budovy pro stínící techniku
s ručním elektronickým ovládáním 2 800

Stíněné výplně otvorů na obálce budovy pro stínící techniku
s inteligentním motorickým řízením založeným na
automatickém ovládání stínicí techniky na základě
vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového
denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce

3 400

Budova musí splnit požadavky ČSN 730540-2 na maximální vnitřní teplotu

vzduchu v letním období.



KVALITA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - OSVĚTLENÍ

Typ opatření
Kč bez DPH / m2 užitné 

podlahové plochy 
místností s úpravou

Modernizace systému umělého osvětlení v učebnách,
přednáškových sálech a posluchárnách založená na instalaci
nových svítidel využívajících LED technologii s dynamickým
způsobem ovládání na základě úrovně denního osvětlení

1 400

Modernizace systému umělého osvětlení v učebnách,
přednáškových sálech a posluchárnách založená na instalaci
nových svítidel využívajících LED technologii s tzv.
biodynamickým systémem osvětlení *

1 800

Modernizace systému osvětlení v ostatních prostorách
s pokročilým systémem automatického ovládání 1 000



KVALITA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - OSVĚTLENÍ

● Lze uplatnit pouze v případě, že po realizaci opatření budou 
splněny požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou 
osvětlenost Ēm, maximální mezní hodnotu indexu oslnění 
podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální 
indexy podání barev Ra.

● Pokročilý systém - umožňuje automatickou detekci 
přítomnosti osob, stmívání s udržováním konstantního 
světelného toku nebo konstantní osvětlenosti, systém 
s dynamickým nebo biodynamickým způsobem ovládání 
na základě úrovně denního osvětlení. 



KVALITA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - AKUSTIKA

Typ opatření

Kč bez DPH / m2 užitné 
podlahové plochy 

místností s úpravou 
akustických parametrů

Instalace akusticky pohltivých prvků určených k dosažení
požadavků na optimální dobu dozvuku (plnění parametrů
prostorové akustiky) v učebnách, přednáškových sálech a
posluchárnách

1 000

● Lze uplatnit pouze v případě, že po realizaci projetu budou 
splněny požadavky ČSN 73 0527 části 4.2.2 tab. 2 na optimální 
dobu dozvuku T0 (s) řešených místností. 



PŘÍKLAD SPRÁVNÉ PRAXE - RENOVACE

● Komplexní renovace obálky budovy, výměna oken, stínění

● Renovace předávací stanice, vyregulování otopné soustavy

● Nucené větrání s rekuperací tepla (centrální řešení)

● Instalace FVE na střeše objektu



PŘÍKLAD SPRÁVNÉ PRAXE - RENOVACE



PŘÍKLAD SPRÁVNÉ PRAXE - RENOVACE





NOVOSTAVBY

● Podpora 30% způsobilých výdajů (budova), max. 50 mil. Kč

● Splnění podmínek energetické náročnosti

SLEDOVANÝ UKAZATEL
POŽADOVANÁ 

HODNOTA
Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém
rozdílu 50 Pa

n50 = 0,6.h-1

Průměrný součinitel prostupu tepla
Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1, ale 

nejvýše Uem, rec

Měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh.m-2a-1

Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a-1

Neobnovitelná primární energie EpN,A ≤ 120 kWh.m-2a-1



PO 5.2. – VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV

● Optimalizovat lze prakticky všechny druhy budov

● Vícenáklady v rozsahu 2 - 10% (podle zkušeností konzultanta)



Zakládající partneři

Významný partner

Partneři

Děkuji za pozornost!

Ing. Michal Čejka

michal.cejka@sanceprobudovy.cz

www.sanceprobudovy.cz

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.

http://www.sanceprobudovy.cz/




Právní kontext zadávání 
veřejných zakázek – vybrané 
aspekty

Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka

2019



Přehled témat

1. Časté potíže s realizací staveb a možnosti řešení

2. Předběžné tržní konzultace

3. Způsoby zadání veřejné zakázky na stavební záměr

4. Ošetření autorských práv

3



Potíže s realizací staveb a možnosti 
řešení
Časté potíže a příklady řešení:

Včasnost dodávky - hodnotící kritérium času dodávky a/nebo

nastavením sankčních ujednání vázaných na zpoždění, vyhrazená

změna dodavatele v případě prodlení při předání některé části díla

Dodatečné práce – lze zastropovat cenu VZ, zadávání v režimu

„Design and Build“

Nekvalitní plnění – např. při zateplení se hodnotí modelové řešení,

které má definované parametry, zvítězí nabídka, která v modelovém

případu uspoří více nákladů, požadavek na zkušenost týmu a

referencemi v mezích zákona tzn. vyhnout se sporu o tzv. skrytou

diskriminaci dle ZZVZ

4



Potíže s realizací staveb a možnosti 
řešení
Časté potíže a příklady řešení:

Vady díla – mezi hodnotícími kritérii je záruka za dílo a doba záruky

Přeprodávání zakázky – požadovat seznam subdodavatelů,

zkušenosti a reference subdodavatelů, realizace určitých prací

vyhrazená hlavnímu dodavateli

Spory s hlavním dodavatelem – dodavatel uvede svoje

subdodavatele na začátku, vyhrazení si společné odpovědnosti

subdodavatelů a hlavního dodavatele za relevantní část díla, vyhrazení

si přímé úhrady subdodavatelům v dané části zakázky za předem

definovaných podmínek; typicky při prodlení dodavatele s platbami

5



Předběžné tržní konzultace

→ odborníci nebo dodavatelé

→ povinnost veškerou komunikaci písemně zdokumentovat

→ povinnost označit v zadávací dokumentaci informace, jež jsou výsledkem
předběžné tržní konzultace a osoby podílející se na tržní konzultaci

→ doporučuje se zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup k písemným
připomínkám

→ umožňuje zjistit možnosti trhu pro formulaci předmětu veřejné zakázky i
přiměřených a nediskriminačních požadavků na uchazeče

→ nekoná-li se, doporučujeme aspoň využít institutu předběžného oznámení
nebo udělat průzkum trhu

6



Předběžné tržní konzultace – na 
co si dát pozor
→ využití nesmí narušit hospodářskou soutěž – nutnost zapracovat do zadávací

dokumentace všechny relevantní výstupy z konzultací

→ označit všechny subjekty, které se na konzultacích podílely

→ označit dobu, po kterou konzultace probíhaly

→ poskytnout všem uchazečům pro přípravu nabídky takovou lhůtu, aby
účastníci předběžných tržních konzultací nebyli v konkurenční výhodě

→ V krajním případě je třeba účastníka, který se účastnil předchozích konzultací,
vyloučit z řízení, pokud neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady
rovného zacházení

7



Královéhradecký kraj: 
Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu; Výsuvný 
tabulový systém pro virtuální učebnu; Hardware pro virtuální 
učebnu 
Dostupné zde.

- Zápis jako informace o průběhu předběžných tržních konzultací

pro zadávací podmínky veřejné zakázky

otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu

Předmětem řízení: 

dodávka 60 ks virtuálních učeben na podporu přírodovědného 

vzdělávání sestávajících z hardwaru, softwaru a tabulového systému. 

Zadavatel předpokládá umístění virtuálních učeben v cca 40 školách na 

území Královéhradeckého kraje s cílem podpory zájmu žáků o 

přírodovědné vzdělávání.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN8YzN_-XhAhUCfxoKHQUlCxwQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fzakazky.cenakhk.cz%2Fdocument_audit_107644%2Fhw_p06_predbezne_trzni_konzultace-pdf&usg=AOvVaw2z1cBPd-iM-yjsns41WlAY


Královéhradecký kraj: 
Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu; Výsuvný 
tabulový systém pro virtuální učebnu; Hardware pro virtuální 
učebnu

Vhodné vyzvat dodavatele k vlastnímu návrhu 

řešení: 

V případě, že jste jako dodavatel přesvědčeni o

možnosti splnění zadavatelem uvedeného cíle

způsobem odlišným od výše uvedeného zadání,

žádáme vás o popis vlastního návrhu řešení či o

uvedení jakýchkoliv informací podstatných pro

tvorbu zadávacích podmínek.



Královéhradecký kraj: 
Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu; Výsuvný 
tabulový systém pro virtuální učebnu; Hardware pro virtuální 
učebnu
Dotaz č. 1 Software pro výuku kterých předmětů nebo oblastí obsahuje

vámi nabízený produkt?

Dotaz č. 2 Jaké jsou technické požadavky na vámi nabízené řešení?

Dotaz č. 3 Máte povědomí o dalších firmách na trhu, které nabízejí

vyhovující software/hardware? Příloha č. 6 zadávacích podmínek

Dotaz č. 4 Jaká je standardní tržní cena vámi dodávaného vybavení?

Dotaz č. 5 Nabízí vaše společnost také proškolení pedagogických

pracovníků k používání vámi nabízeného vybavení? Jaká je cena

školení?

Dotaz č. 6 Zajišťuje vaše společnost i instalační práce a propojení všech

prvků celého řešení?

Dotaz č. 7 Jaká by byla vaše dodací lhůta v případě dodání 60 ks

virtuálních učeben?



Jihomoravský kraj:
Úspora vody v budovách užívaných Střední školou 
polytechnickou, Brno, Jílová

Dostupné zde.

Hlavním cílem zakázky je získání řešení úspory vody v budovách 

areálu školy, které zajistí dosažení úspor vody, přičemž: 

bude dána možnost využití realizovaných opatření v rámci výuky, 

neboť většina osazených zařízení by měla umožňovat předvádění jejich 

funkce pro potřeby výuky instalatérů a odborníků v oblasti technických 

zařízení budov,

bude zohledněna skutečnost, že zakázka bude pilotním projektem, kdy 

realizovaná úsporná opatření mohou být následně aplikována v dalších 

budovách JMK, 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_17.html


Jihomoravský kraj:
Úspora vody v budovách užívaných Střední školou 
polytechnickou, Brno, Jílová

Průběh předběžných tržních konzultací:

Zadavatel předpokládá, že konzultace proběhnou v 1. fázi písemnou

formou. Po 1. fázi je zadavatel oprávněn zahájit další fázi konzultací.

Zadavatel upozorňuje, že 1. fáze jednání v rámci předběžných tržních

konzultací může být jednáním posledním. Druhé, případně další jednání

(fáze) se uskuteční tehdy, pokud v rámci 1. jednání zadavatel nezíská od

dodavatelů takové návrhy či připomínky , které by mu umožnili definovat

předmět zakázky či podmínky její realizace.

Seminář o předběžných tržních konzultacích:

Obsahem budou informace o právní úpravě konzultací, možných

postupech zadavatele a dodavatelů v průběhu předběžných tržních

konzultací.



Jihomoravský kraj:
Úspora vody v budovách užívaných Střední školou 
polytechnickou, Brno, Jílová

Dotaz č. 2 Popište z Vašeho pohledu optimální řešení k dosažení cíle

veřejné zakázky (opatření k úspoře pitné vody) a podmínek jejího plnění.

Dotaz č. 3 Je z Vašeho pohledu vhodné, aby zadavatel po účastnících

zadávacího řízení požadoval v rámci nabídky prokázání skutečnosti, že

jimi navrhované řešení je již užíváno?

Dotaz č. 5 Které možné požadavky zadavatele (např. počet referenčních

zakázek) vnímáte jako vhodné pro zahrnutí do technických kvalifikačních

předpokladů?

Dotaz č. 6 Jaké další aspekty plnění veřejné zakázky nad rámec nabídkové

ceny vnímáte jako vhodné pro hodnocení?

Dotaz č. 7 Prosím vyjádřete se krátce k tomu, jaká klíčová rizika spojená s

realizací předmětu veřejné zakázky spatřujete na straně dodavatele a

zadavatele a jak je navrhujte omezit. Navrhněte z Vašeho pohledu

optimální rozdělení rizik mezi zadavatele a dodavatele.



Způsoby zadání zakázky na stavební 
záměr
1. Zadání záměru samostatně ve 2 zadávacích řízeních

1. Projektové práce

2. Stavební práce

2. Zadání celého záměru jednomu dodavateli

14



Způsoby zadání zakázky na stavební 
záměr
1. Zadání záměru samostatně ve 2 zadávacích řízeních:

• zhotovení projektové dokumentace

• zhotovení samotné stavby

výhodou je větší kontrola zadavatele nad samotnou zakázkou a výsledným
produktem

vhodné pro zadavatele, kteří nemají dostatečné zkušenosti s realizací
obdobných záměrů

nevýhodou: časově nákladnější, rozdělení odpovědnosti za vady dokumentace
a za vady díla – vznik možných sporů mezi zhotovitelem dokumentace a
zhotovitelem stavby

15



Způsoby zadání zakázky na stavební 
záměr
Administrace:

→jedná se o (minimálně) dvě samostatná zadávací řízení

→zakázku na zpracování projektové dokumentace lze často, s ohledem na
předpokládanou hodnotu prací, zadávat mimo režim ZZVZ – jednodušší

→s vybraným projektantem lze domluvit poskytnutí potřebné odborné
konzultace zhotoviteli stavby

→v rámci zadávacího řízení na stavební práce lze oslovit širší okruh osob –
včetně stavebních společností, které nejsou schopny zajistit projekční práce

16



Způsoby zadání zakázky na stavební 
záměr
2. Zadání celého záměru v rámci jediného zadávacího řízení:

• předmětem je jak zhotovení projektové dokumentace, tak stavby samotné

výhodou je vyšší rychlost zadávacího procesu a jednoznačnost v otázce
odpovědnosti za vady díla – nehrozí prodlevy způsobené řešením sporů
jako při rozdělení do více zakázek

výhodou je i možnost úpravy projektové dokumentace v průběhu stavby bez
vyhlašování nového zadávacího řízení nebo uzavírání smlouvy na
dodatečné práce

administrace v režimu ZZVZ – složitější na definování požadavků na výsledný
projekt, omezená možnost kontroly projekční fáze záměru - vhodné pro
zkušenější zadavatele

17



Ošetření autorských práv
Zajištění ochrany autorských práv při architektonické soutěži

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou je využívat v jiných případech.

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele. Autoři těchto návrhů
udělují zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití
návrhů díla či jejich částí pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto Soutěžních
podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny 
autorům. 
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vám přeje hodně užitku z 

odpovědného zadávání veřejných 

zakázek



www.fbadvokati.cz

Anna Francová, advokátka

anna.francova@fbadvokati.cz



Odpovědné veřejné zadávání 

Eva Chvalkovská
eva.chvalkovska@mpsv.cz



OVZ je proces, při kterém zadavatel nakupuje 
produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, 
přičemž získává maximální hodnotu za peníze 
vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku
a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.



Odpovědné veřejné zadávání

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - účinnost od 1. 
10. 2016

• Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o
Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

• Pokyny ISO 20400: Udržitelné nakupování

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_smernice-c-2014_24_eu-o-zadavani-vz.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/10/zakon-134_2016_o-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/usneseni-531_2017.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/pravidla-k-usneseni-531_2017.pdf
http://www.iso20400.org/


Principy odpovědného veřejného zadávání

Odpovědnost veřejné správy
strategické zadávání, hledání udržitelných řešení, zlepšování postupů a řízení, participace 
vůči zainteresovaným stranám

Udržitelné náklady 
zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá nejlepší hodnotu za 
peníze 

Důstojné pracovní podmínky
zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi 

Férová soutěž a dodavatelské vztahy
otevřenost a transparentnost, férová soutěž, zohledňování dodavatelů a dopadů na ně 

Ekologicky udržitelná řešení



Příležitosti odpovědného veřejného zadávání
na stavbách (nejen) škol 

Zadavatel volí předem, v souladu se svými 
strategickými prioritami a politikami. 



Preference 
ekologicky šetrných 

řešení 



Prospěch pro společnost

důstojné pracovní podmínky

příležitosti pro znevýhodněné

praxe a zvyšování kvalifikace



Prospěch pro ekonomiku

dodavatelský řetězec

malé a střední podniky

sociální podniky



Příklady

 Most - 10 % podmínka, osoby dlouhodobě nezaměstnané

 Kadaň – 10 % podmínka, absolventi (strategie města podporovat 
znevýhodněné na trhu práce)

 Děčín – strategie, osoby se ztíženým přístupem na trh práce, dodržování 
pracovněprávních předpisů

 Povodí Moravy - Projektová dokumentace na rekonstrukci vodního díla 
Letovice - odborná studijní praxe - alespoň jeden student magisterského 
stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.



Příklady

 VŠCHT – Zateplení fasády a výměna oken - Memorandum - zajistit poddodavatelům na všech 
úrovních dodavatelského řetězce férové podmínky pro platby, důstojné pracovní podmínky 
pro zaměstnance účastníků dodavatelského řetězce na všech jeho úrovních.

 Povodí Vltavy – stáže studentů, zaměstnávání nezaměstnaných, zaměstnávání osob s trestní 
minulostí, dodavatelský řetězec - čestné prohlášení – dodržování pracovně právních předpisů, 
předpisy zaměstnanosti a BOZP, pokuty a záruční podmínky srovnatelné jako ve smlouvě se 
zadavatelem, včasné platby subdodavatelům (3 dny), využití transparentního účtu 

 Jihomoravský kraj – koncertní sál konzervatoře – podpora férových podmínek 
v dodavatelském řetězci: důraz na legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních 
předpisů a odpovídajících podmínek práce, důraz na zajištění bezpečnosti práce a na včasné 
platby poddodavatelům. 



Příklady

 Firemní mateřská škola Jihomoravského kraje - Dodávka interiéru firemní mateřské školy 
- v zadávací dokumentaci podrobně uvedené technické parametry, které se týkaly: A) 
nebezpečných látek, B) obsahu formaldehydu a těkavých látek, C) složení použitých 
změkčovadel, D) obsahu těkavých organických sloučenin E) materiálů použitých na obaly.

 Další možnosti 

- Cirkulární ekonomika
- Dělení na části – podpora malých a středních podniků, sociálních podniků
- PTK, Meet the buyer



Odkaz na checklist
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/06/sovz_check-
list_final.pdf

Metodika
http://sovz.cz/clanky-publikace/

Příklady dobré praxe
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/06/sovz_check-list_final.pdf
http://sovz.cz/clanky-publikace/
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/


Projekt „Podpora implementace  
a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání“
MPSV

reg.č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 

www.sovz.cz
Eva Chvalkovská

eva.chvalkovska@mpsv.cz





Metodika SBToolCZ

pro

VEŘEJNÉ BUDOVY

Ing. Jan Tripes



Komplexní hodnocení budov

Proč hodnotit ????

✓ Zákony

✓ Vyhlášky

✓ Technické normy

Jaká je kvalita výsledných projektů ??

Obsahují potřebná a kvalitní vyhodnocení 

dle typu budovy?? (akustika, denní osvětlení, 

tepelná ochrana atd.)



Komplexní hodnocení budov

Proč hodnotit ????

Zdroj: CZGBC



Komplexní hodnocení budov

Proč hodnotit ????

Zdroj: CZGBC

Zdroj: Artlite studio



Komplexní hodnocení budov

Princip

✓ En. náročnost

✓ Produkce emisí

✓ Konstrukční 

materiály

✓ Obnovitelné zdroje

✓ Hospodaření s 

vodou

✓ Kvalita vnitřního 

prostředí

✓ Zdravotní nezávadnost 

materiálů

✓ Komfort uživatelů pro 

daný účel budovy

✓ Monitoring a 

hodnocení 

spotřeby en.

✓ Náklady (LCC)

✓ Odpadové 

hospodářství

✓ Inovace

Nejčastější praxe



Komplexní hodnocení budov

Nástroje

✓ Metodiky pro hodnocení komplexní kvality budov



Komplexní hodnocení budov

Metodika SBToolCZ

✓ Oficiálně spuštěno v r. 2010 (bytové domy)

✓ Jediný nástroj plně lokalizovaný pro ČR

✓ Založeno na legislativě ČR a českých normách

✓ Multikriteriální komplexní hodnocení

✓ Váhy kritérií nastaveny dle podmínek ČR

✓ Kompatibilita s evropskými normami pro 

udržitelnou výstavbu

✓ Hodnocení dle projektu i skutečného provedení

✓ Pro bytové a rodinné domy, administrativní 

budovy a nově také pro školské budovy



Komplexní hodnocení budov

Metodika SBToolCZ
Typy budov: 

✓ SBToolCZ pro administrativní budovy (2011 – KNB,KB; 2018 - R)

✓ SBToolCZ pro bytové domy (2013 – KNB, KB)

✓ SBToolCZ pro rodinné domy (2013 – KNB, KB)

✓ SBToolCZ pro školské budovy (2016 - KNB, KB, R)

✓ SBToolCZ pro mateřské školy (2018 - KNB, KB, R)

Fáze životního cyklu: 

✓ fáze hodnocení kvality návrhu budovy (KNB)

✓ fáze hodnocení kvality budovy (KB)

✓ fáze rekonstrukce (R)



Komplexní hodnocení budov

Metodika SBToolCZ

Sledované oblasti

Váhy jednotl. oblastí

Výsledné zatřídění budovy

Environmentální 
kritéria - 35%

Sociální kritéria -
50%

Ekonomika a 
management - 15%

Lokalita - 0%



Komplexní hodnocení budov

Metodika SBToolCZ

Nezávislé 

certifikační 

orgány

Založeno 2011

Rozvoj 

metodiky

Školení AO



Komplexní hodnocení budov

SBToolCZ pro školské budovy

✓ Oficiální vydání únor 2017

✓ Pro posouzení novostaveb i 

renovací – základní a střední 

školy

✓ Shodné principy s předchozími 

metodikami, důraz především na 

sociální aspekty s vazbou na 

vzdělávací proces

✓ Nová kritéria – Míra naplnění 

specifik školských budov, 

Architektonická soutěž, Inovace 



SBToolCZ pro školské budovy – pilotní projekt

Střední škola Českobrodská, Praha 9 - Hrdlořezy

✓ Objekt tvaru U

✓ 70. léta, stáří cca 43 let

✓ Zděná přístavba z poč. 90. 

let

✓ Systém KORD - LOP s 

hliníkovými výplněmi

✓ Zjevné netěsnosti

✓ Poruchy střešního pláště 

– nahodilé lokální opravy

✓ Nevyhovující hygienické 

zázemí

✓ Dispozice neodpovídá 

současným požadavkům



SBToolCZ pro školské budovy – pilotní projekt

Střední škola Českobrodská – nový stav

➢ Nový LOP

➢ HYBRIDNÍ FVE + 

ukládání en.

➢ Popínavá zeleň 

+ zelená střecha

➢ Geotermální vrty – TČ

➢ Zásobníky dešťové i šedé vody

➢ VZT s rekuperací



SBToolCZ pro školské budovy – pilotní projekt

Střední škola Českobrodská, Praha 9

Další aspekty:

✓ Unikát v ČR – škola jako Energeticky nulová budova (využití OPP PR)

✓ Snaha o maximalizaci denního osvětlení  

✓ Inteligentní LED panely – regulace v závislostní na denním osvětlení

✓ Nucené větrání – regulace dle CO2, počtu osob nebo rozvrhu

✓ Využití tepla z šedé vody

✓ Vysoká úroveň bezpečnosti – fyzická i datová (CCTV, kartový přístup)

✓ Management odpadu

✓ En. management - kontinuální monitoring, prodej el. energie

✓ Podpora volnočasových aktivit žáků



SBToolCZ pro školské budovy – pilotní projekt

Střední škola Českobrodská, Praha 9

➢ Identifikační údaje budovy

➢ Hodnocení lokality

➢ Skóre v jednotl. skupinách

➢ Celkové skóre a odpovídající 

certifikát

➢ Identifikační údaje CO

➢ Fáze posouzení (návrh / skutečné pr.)



Další vydané certifikáty SBToolCZ



Další vydané certifikáty SBToolCZ

2 zlaté

4 stříbrné

6 bronzových

12 CERTIFIKACÍ V 2018



SBToolCZ - veřejné budovy

Sídlo NKÚ jako vzor správné praxe

✓ Definování zadávacích podmínek -

systém „Design & Build“ - FIDIC 

yellow book

✓ SBToolCZ jako definice úrovně 

kvality = nastavení požadavků ve 

třech pilířích udržitelnosti 

(Environment, Komfort uživatelů, 

Ekonomika a management)

✓ Certifikace jako optimalizační proces

✓ Využití LCA/LCC 

- rozhodovací nástroj při projektování

- LCC pro výběr zhotovitele

✓ Projektování formou BIM



Sídlo NKÚ jako vzor správné praxe
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E. 01 - Spotřeba primární energie (PEI)
E. 02 - Potenciál globálního oteplování (GWP)

E. 03 - Potenciál okyselování prostředí (AP)
E. 04 - Potenciál eutrofizace prostředí (EP)

E. 05 - Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)
E. 06 - Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)

E. 07 - Využití zeleně na budově a pozemku
E. 08 - Spotřeba pitné vody

E. 09 - Použití konstrukčních materiálů při výstavbě
E. 10 - Použití certifikovaných materiálů

E. 11 - Využití půdy
E. 12 - Zachycení dešťové vody

E. 13 - Výroba obnovitelné energie
E. 14 - Chlazení

S.01 - Vizuální komfort
S.02 - Akustický komfort

S.03 - Tepelné pohoda v letním období
S.04 - Tepelné pohoda v zimním období

S.05 - Zeleň v interiéru
S.06 - Pozitivní stimulace vnitřním prostředím

S.07 - Bezbariérový přístup
S.08 - Flexibilita využití budovy

S.09 - Prostorová efektivita
S.10 - Využití exteriéru budovy

S.11 - Zdravotní nezávadnost materiálů
S.12 - Kvalita vnitřního vzduchu

S.13 - Zapojení do veřejného prostoru
S.14 - Doprava

S.15 - Bezpečnost v budově
C.01 - Náklady životního cyklu

C.02 - Facility management
C.03 - Zajištění prováděcí a provozní dokumentace

C.04 - Management tříděného odpadu
L.01 - Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

L.02 - Dostupnost služeb
L.03 - Dostupnost veřejné dopravy

L.04 - Živelná rizika
L.05 - Biodiverzita

L.06 - Bezpečnost budovy a okolí
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