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Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách - Zadávání, financování, praxe



• 9.00   Udržitelné, cirkulární a sociální aspekty ve veřejném zadávání – odpovědné veřejné 
zadávání 

(Regina Hulmanová, MPSV)
• 9.20   Performance Design & Build jako moderní způsob přípravy, zadání a realizace projektů 
výstavby nových budov

(Aleš Chamrád, APES)
• 9.40   Příklad – Léčebna Ostrov u Macochy – projekt připravovaný metodou Design & Build 
s důrazem na architektonické řešení, nízkou energetickou náročnost a využívající BIM 
modelování 

(Jakub Váňa, Jihomoravský kraj a Adam Rujbr, Adam Rujbr architects)
• 10.30   Příklady šetrných budov z praxe – certifikované budovy, inspirace ze zajímavých 
českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících 

(Jiří Tencar, ČVUT UCEEB)
• 11.00   Diskuze a závěr

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.
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Udržitelné, cirkulární a sociální 
aspekty ve veřejném zadávání –
odpovědné veřejné zadávání 

Regina Hulmanová, MPSV
Praha, 13.10.2020



Odpovědný přístup k veřejným nákupům: sociální 
aspekty ve stavebných zakázkách

Příležitosti: cirkulární ekonomika

Příklady dobré praxe: Povodí Vltavy, Jihomoravský kraj, 
Pardubický kraj, Fakultní nemocnice Olomouc

Obsah



Průnik sociálních aspektů do stavebních 
zakázek

Komunikace s dodavateli 
Dodavatelský řetězec
Podpora zaměstnávání, praxe a rekvalifikace
Férové pracovní podmínky



Povodí Vltavy

Plán veřejných zakázek
Transparentní účet
Včasné platby poddodavatelům
Zaměstnávání znevýhodněných

http://sovz.cz/?s=Povod%C3%AD+Vltavy

http://sovz.cz/?s=Povod%C3%AD+Vltavy


Jihomoravský kraj

Důraz na férový přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných
plateb za provedené práce), ale i lidem pracujícím na stavbě: legální
zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, odpovídajících
podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které
se budou na plnění veřejné zakázky podílet.

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf


Vysoká škola chemicko-technologická

VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v
dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V
případě konkrétní veřejné zakázky, jejímž předmětem byla
rekonstrukce historické fasády jedné z budov B VŠCHT Praha, rozšířila
zadávací podmínky veřejné zakázky o Memorandum o férových
podmínkách v dodavatelském řetězci.

http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf


Příležitosti cirkulární ekonomiky

Stavební a demoliční odpady: 
http://sovz.cz/temata/cirkularni-ekonomika/

Recykláty: http://www.recyklujmestavby.cz/

Modulární stavby

http://sovz.cz/temata/cirkularni-ekonomika/
http://www.recyklujmestavby.cz/


Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích

Požadavek na stavbu s parametry „pasivního domu“ (tj. budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.). Stavba byla 
financovaná i s využitím dotací z fondů Evropské unie. 

Nový objekt byl šetrný k životnímu prostředí již ve fázi výstavby díky 
použití recyklovaných nebo dobře recyklovatelných stavebních 
materiálů. V největším množství byly zastoupeny betonový recyklát, 
nepálená cihla a plechové šablony.

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf


Fakultní nemocnice Olomouc
Celá budova pomocí zelené retenční střechy efektivně hospodaří s 
dešťovou vodou, zužitkovává odpadní teplo a k prosvětlení interiéru 
využívá v maximální míře denní světlo. 

Je navržena a postavena tak, aby se jednotlivá patra dala v budoucnu 
přestavět dle aktuálních potřeb a nároků nemocnice. 

Dokáže uložit a později využít přebytečnou energii a teplo, proto k 
vytápění a chlazení nepotřebuje téměř žádnou energii. Hodnota měrné 
potřeby tepla i chladu se ročně pohybuje do 15 kWh na m2.

http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf


Ďakujem za pozornosť
Regina Hulmanová, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                                                           
+420 777 804 434

regina.hulmanova@mpsv.cz
www.sovz.cz
www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
LinkedIn Group "Odpovědné veřejné zakázky"

http://www.sovz.cz/
http://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky




PERFORMANCE DESIGN & BUILD
CESTA K VÝSTAVBĚ BUDOV S OPTIMÁLNÍMI NÁKLADY

Akce je připravena za finanční podpory 
Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 – Program 
EFEKT 2.

Představení metodiky Performance D&B
Mgr. Aleš Chamrád LL.M. 
CHAMRÁD LEGAL/APES

Workshop, Praha, 13.10.2020



CO SE DĚJE NYNÍ PŘI VÝSTAVBĚ A 
PROVOZU BUDOV?

• Zvýšené požadavky a nároky na kvalitu vnitřního 
prostředí budov

• Zvyšuje se technologická náročnost budov

• „Standardní“ výstavbové a provozní modely 
nezohledňují dlouhodobé provozní náklady budov

• Obvykle není ověřováno či požadováno plnění 
požadovaných cílových parametrů budov při jejich 
skutečném provozu 



KDY SE VŠE „LÁME“ A JAK NA TO?
Čím dříve se dostane pozornosti celkové výši nákladů 
budovy při projektové přípravě, tím lépe



JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE 
ZHOTOVITELE?

Projektová 
příprava Realizace Provoz



CO JE TO PDB? 
Způsob realizace výstavbových projektů při kterém zhotovitel 
zajišťuje, provádí a je odpovědný: 
• za projektovou přípravu nebo její část
• provedení stavby
• optimalizaci nákladů životního cyklu založenou především

na energetické efektivnosti
• poskytování technického facility managementu nebo

energetického managementu po přejímce stavby (budovy)

Dosahování cílových parametrů je ověřováno při SKUTEČNÉM 
provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.
Jinými slovy: „jak si to zhotovitel „upeče“, takové to bude mít a 
pokud se mu to nepovede, bude za to platit, proto si velice 
dobře rozmyslí, aby vše dobře naprojektoval a postavil“



Z ČEHO SE SKLÁDÁ? 
PDB zahrnuje složky:

DESIGN

PERFORMANCE

BUILD

(& OPERATE)
(a) Energetický management; nebo

(b) Technický facility management



ENERGY PERFORMANCE 
CONTRACTING

Ukončení 
splácení

Instalace 
opatření
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JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE 
ZHOTOVITELE PŘI PDB?

Projektová 
příprava Realizace Provoz



ROLE ZHOTOVITELE - SROVNÁNÍ  

PROJEKTOVÁ 
PŘÍPRAVA

REALIZACE 
STAVBY

PROVOZ 
BUDOVY

NE ANO NE

ANO 
v dohodnutém 

rozsahu
ANO

ANO 
v dohodnutém 

rozsahu

klasický
výstavbový
model

PDB

FÁZE 
PROJEKTU



Forma stanovení 
technických podmínek 
výstavbových projektů

Zadání stanoveno soupisem 
stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr 
(„klasický“ výstavbový 

projekt)

Zadání stanoveno formou požadavků na 
výkon a funkci (výkonové parametry) (projekt 

PDB)

Odpovědnost za projektovou 
dokumentaci a/nebo její část 
z pohledu zhotovitele

Ne. Ano. 

Rizika navýšení ceny při realizaci 
projektu

Vyšší. Riziko námitek vad (chyb) 
projektové dokumentace ze strany 
zhotovitele. 

Nižší. Zhotovitel nemůže namítat vady (chyby) 
projektové dokumentace.  

Rizika spojená s nedodržením 
stanoveného termínu realizace 
projektu 

Vyšší. 

Nižší. Zhotovitel nemůže v průběhu realizace 
projektu namítat vady (chyby) projektové 
dokumentace, kterou sám zpracoval a související 
případné zdržení projektu.

Prostor zhotovitele pro dosažení 
inovativního řešení 

Ne. Zhotovitel má povinnost 
realizovat projekt dle projektové 
dokumentace s výkazem výměr. 

Ano. Inovační potenciál závisí na tom, v jaké fázi 
projektové přípravy zadavatel převezme projekt.   

Odpovědnost za dosažení 
požadovaných parametrů při 
provozu a možnost pro důvodné 
přenesení rizik na zhotovitele

Ne. Lze obtížně přenést zcela riziko 
na zhotovitele, pokud zhotovitel 
nemůže nijak ovlivnit zvolené 
technické řešení.   

Ano. Závisí na zvoleném provozním modelu   





METODIKA PDB
2017: Návod možného postupu pro zadavatele při
realizaci výstavbových projektů metodou dodávky
Design & Build (& Operate) se zaměřením na
minimalizaci celkových nákladů životního cyklu
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prioritni_osa_6_seznam_projektu/$FILE/ofeu-
metodika_design_and_build-20180227.pdf

Nově
• Rozpracování metodiky se zaměřením na její použití

u novostaveb včetně vzorové zadávací
dokumentace pro výběr expertního týmu, který
zpracovává zadání PDB pro zhotovitele

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prioritni_osa_6_seznam_projektu/$FILE/ofeu-metodika_design_and_build-20180227.pdf


INFORMAČNÍ PLATFORMA PDB

Informační platforma Performance D&B 
k dispozici na www.p-db.eu

kontakt: info@p-db.eu

http://www.p-db.eu/






AKTIVITY

• Workshop se zaměřením na: 
„PDB ve spojení s BIM - zkušenosti z praxe“

• Kontinuální aktualizace metodiky

• Podpora přípravy zadání projektů PDB 



13/10/2020

Dětská léčebna se 
speleoterapií v Ostrově 
u Macochy
Mgr. Jakub Váňa
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Program
• představení Dětské léčebny

• cíle zadavatele

• přístup k projektu a minimální požadavky

• průběh zadávacího řízení

• zkušenosti a zpětná vazba
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Představení Dětské léčebny
• odborný léčebný ústav, v němž se již více než 30 let léčí děti převážně školního věku s nemocemi

dýchacího traktu za využití speleoterapie – klimatické léčebné metody, která jako přírodní zdroj
využívá specifické klima v Císařské jeskyni

• jediné pracoviště v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni

• hlavní pavilon byl postaven v 80. letech pouze jako provizorní budova, ale stojí a slouží dodnes

• kapacita 42 lůžek, poptávka je však mnohem vyšší

• dvě malá hřiště – basketbalové a víceúčelové
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Cíle zadavatele
• realizace nového objektu léčebny v nové lokalitě na okraji městyse Ostrov u Macochy v blízkosti

Císařské jeskyně
• architektonicky zajímavá stavba zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras
• kvalitní dílo šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) i k uživatelům

(zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí)
• využívání obnovitelných zdrojů energie při provozu budovy
• nízké provozní náklady
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Přístup k projektu
• výstavba léčebny dlouho přislíbena, v minulosti zpracována studie

• po zajištění finančních prostředků se nabízel klasický přístup: studie > projektant > stavba

• s ohledem na unikátnost projektu, zastaralost studie a (relativní) dostatek času na přípravu a
realizaci se podařilo prosadit jiný přístup k projektu
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Přístup k projektu
• myšlenka - volnost pro dodavatele, maximální možné využití zkušeností, know-how ve prospěch

zadavatele…zároveň motivace pro dodavatele (vzít projekt za svůj), ale i odpovědnost za výsledek
• interní diskuze 1. část
• externí ověření – u dodavatelů formou předběžné tržní konzultace
• interní diskuze 2. část – politická reprezentace
• vzdělávání – FIDIC, BIM, soutěž o návrh
• spolupráce s odborníky
• zapracování do zadávacích podmínek – včetně volby vhodného druhu zadávacího řízení
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Přístup k projektu
• Design&Build – prostor pro dodavatele

• FIDIC – funkční smluvní standard

• BIM - projekční, realizační i provozní fáze

• úsporný a energeticky šetrný provoz – obecný cíl zadavatele

• energetický management budovy po dobu prvních 3 let provozu

• architektonická hodnota – dána unikátností projektu, místem stavby - dle soutěžního řádu ČKA
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Minimální požadavky zadavatele
• kapacita 78 osob – děti a jejich doprovod

(třílůžkové pokoje s hygienickým zázemím)

• zázemí pro cca 35 zaměstnanců ve
třísměnném provozu (lékařský personál –
primář, lékaři, sestry; vychovatelé; učitelé;
kuchaři; správce budovy)

• prostory pro rehabilitaci (včetně tělocvičny,
sauny a vnitřního bazénu s mořskou vodou)

• 3 třídy základní školy

• stravovací provoz včetně jídelny pro 80 osob

• služební byt

• venkovní hřiště, sportoviště, inspirativní
zahrada, hipodrom a parkoviště
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151 400 000,- Kč bez DPH
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Předpokládaná hodnota
• 150 mil. Kč cena za realizaci zakázky

• 1,4 mil. Kč odměny a náhrady za účast v zadávacím řízení

• pevná cena, která není předmětem hodnocení nabídek
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Spolupráce s odborníky, související zakázky
• Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace – každodenní fungování léčebny

• UCEEB ČVUT - energetická stránka projektu, vč. posuzování a hodnocení

• správce stavby – FIDIC, požadavky objednatele, kniha standardů, kniha místností

• BIM Manažer - EIR, Pre-BEP

• společné datové prostředí (CDE)

• propojení zadávacího řízení s architektonickou soutěží, konzultace s ČKA, sestavení poroty

• energetický management – po dokončení stavby
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Zadávací řízení
• jednací řízení s uveřejněním, jehož finální fází

je soutěž o návrh

• možnost podávat předběžné nabídky, jednat
o nich s účastníky a snížit jejich počet

• možnost úpravy zadávacích podmínek
(kromě minimálních požadavků)

• kvalifikační fáze
• 1. předběžné nabídky
• jednání s účastníky
• 2. předběžné nabídky
• snížení počtu předběžných nabídek
• podání nabídek, soutěž o návrh
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Fáze Čas ve dnech 
(fáze)

Čas ve dnech 
(celkem) Reálný průběh

Zahájení zadávacího řízení 0 0 0
Lhůta pro předložení žádostí o účast 45 45 45
Posouzení kvalifikace 10 55 55
Výzva k podání 1. předběžných nabídek 5 60 55
Lhůta pro podání 1. předběžných nabídek 30 90 90
Posouzení 1. předběžných nabídek 20 110 105
Jednání s účastníky, výzva k úpravě předběžné nabídky 5 115 125
Lhůta pro úpravu předběžné nabídky 20 135 150
Posouzení předběžných nabídek 20 155 170
Zúžení počtu předběžných nabídek, výzva k podání nabídek 15 170 175
Lhůta pro podání nabídek 60 230 265
Posouzení a hodnocení nabídek 35 265 290
Výběr dodavatele 15 280 320
Uzavření smluv 20 300 365
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Podklady pro zpracování nabídek
• provozní schéma léčebny

• požadavky na rozsah a vybavení stavby

• popis denního režimu léčebny

• kniha místností

• kniha standardů

• podklady pro zpracování BEP

• geologický průzkum, geodetické zaměření

• územně plánovací informace stavebního úřadu Blansko

• předběžné vyjádření Správy CHKO Moravský kras

• vyjádření správců sítí – plyn, voda, kanalizace…
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Ceny a náhrady spojené s účastí v ZŘ
• bylo stanoveno, že mezi účastníky mohou být rozděleny částky v celkové výši 1 400 000,- Kč

• 1. cena - 400 000
• 2. cena - 300 000
• 3. cena - 200 000
• 4. a další - částka k rozdělení 300 000, jednomu účastníku max. 150 000

• účastníci, kteří podají předběžnou nabídku, zúčastní se jednání, ale po snížení počtu předběžných
nabídek budou vyloučeni – částka k rozdělení 200 000, jednomu účastníku max. 30 000
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První předběžné nabídky
• všichni účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace byli vyzváni k podání 1. předběžné nabídky,

která má 3 části:

• textový popis konceptu přístupu k architektonicko-stavebnímu řešení a energetickému a
technickému řešení ve vazbě na provozní specifika léčebny

• složení kompletního realizačního týmu účastníka - struktura, obsazení jednotlivých pozic a
zkušenosti členů týmu

• přidané hodnoty nabízené účastníkem – nad vymezené minimální standardy
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Koncept přístupu k řešení léčebny
• koncept přístupu k urbanisticko-architektonickému řešení
• přístup k návrhu distribuce tepla, chladu, větracího vzduchu, teplé vody
• přístup k návrhu energetického zdroje (zdrojů) a využití úsporných technologií
• koncepce přístupu k volbě stavebně-konstrukčního systému budovy
• shrnutí celkového konceptu přístupu ke stavbě, jeho důležitých aspektů, jejich propojenost a

orientační rozsah všech částí
• inovativní koncepční řešení (pokud jsou navrhována)
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Realizační tým účastníka
• Manažer akce

• Koordinátor BIM
• Energetický specialista
• Manažer projektu

• Generální projektant
• Koordinátor profesí při projektování
• Maximálně 1 další člen týmu manažera projektu

• Manažer stavby
• Zástupce manažera stavby
• Koordinátor profesí při realizaci stavby
• Maximálně 1 další člen týmu manažera stavby



22

Přidané hodnoty

• předem připravené možnosti vylepšení projektu se stanoveným bodovým ohodnocením

• větší bazén
• arboretum
• nadstandardní provozní úkony a údržba

• účastníci v příslušném dokumentu pouze vyplnili, které přidané hodnoty nabízí
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Jednání s účastníky
• osobní (ústní) jednání s každým účastníkem, který podal 1. předběžnou nabídku

• musel být přítomen Manažer akce účastníka

• účastníci představili svoji předběžnou nabídku

• účastníci získali zpětnou vazbu od zadavatele (k předběžné nabídce)

• zadavatel získal zpětnou vazbu od účastníků (k zadávacímu řízení a zadávacím podmínkám)

• primárním cílem jednání bylo vylepšení předběžných nabídek ve prospěch zadavatele
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Druhé předběžné nabídky

• všichni účastníci, kteří se zúčastnili jednání, byli vyzváni k podání 2. předběžné nabídky

• požadavky na obsah a rozsah byly totožné jako u 1. předběžné nabídky

• účastníci měli možnost zareagovat na zpětnou vazbu

od zadavatele a své předběžné nabídky vylepšit
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Snížení počtu předběžných nabídek
• na základě kvalitativních kritérií:

• kvalita přístupu k architektonicko-stavebnímu a energetickému a technologickému řešení
• kvalita realizačního týmu účastníka
• přidané hodnoty nabízené účastníkem

• bylo stanoveno, že zadavatel vyzve k podání nabídky prvních pět účastníků dle počtu získaných
bodů, ostatní vyloučí z další účasti v zadávacím řízení
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Nabídky
listinná část:

• návrh stavby v rozsahu studie léčebny

• v předepsané formě

digitální část:

• textové vyjádření návrhu (max. 6 stran A4)

• tabulka bilancí

• protokol výpočtu energetické náročnosti

• podklady k výpočtu

• výkresová dokumentace

• BEP

• údaje o složení a kvalifikaci realizačního týmu
účastníka či nabízených přidaných hodnotách

• harmonogram milníků realizace

• licenční smlouva upravující vypořádání autorských
práv mezi účastníkem a autorem studie
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Hodnocení nabídek
• podle ekonomické výhodnosti - kvality nabízeného plnění

• nabídky hodnoceny anonymně odbornou nezávislou a předem známou porotou

• hodnotící kritéria seřazená dle významu:

• celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu
• kvalita energetického a technologického řešení
• naplnění provozních požadavků zadání
• kvalita realizačního týmu účastníka
• přidaná hodnota
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Kvalita energetického a technologického řešení
• kvantitativní podkritéria:

• průměrný součinitel prostupu tepla budovy
• spotřeba neobnovitelné primární energie

• kvalitativní podkritéria :
• minimalizace nákladů na údržbu a servis
• minimalizace provozních nákladů na energie
• vhodnost volby systémů TZB s ohledem na docílení komfortu v pobytových prostorech léčebny
• způsob integrace systémů TZB a zdrojů energie do budovy s ohledem na vizuální a akustický komfort
• vzájemná provázanost systémů TZB a zdrojů energie, včetně zpětného získávání tepla
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průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem = 0,21 W/(m2.K)

výše roční spotřeby neobnovitelných zdrojů energie

NPE = 93 kWh/(m2.rok)
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• po skončení životnosti budovy bude možné stavební
dílce nosné konstrukce znovu využít, nebo beze
zbytku recyklovat

• jímání dešťových vod, využití k závlaze, zasakování
přebytků přímo v areálu léčebny

• kompostování organického odpadu

• interiérová zeleň ve formě aeroponických květníků -
celoroční pěstování bylin, ovoce a zeleniny;
edukační a esteticky působivý prvek pro dětské
klienty léčebny
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Výsledek hodnocení nabídek
• Prezentace návrhů – web ČKA:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy

• Kompletní dokumentace včetně podrobného protokolu – profil zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html
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Naše zkušenosti
• nebát se nechat si poradit, spolupracovat s odborníky, ale zároveň celý proces aktivně řídit, držet se

základních cílů, tezí

• velký význam PTK – představení projektu a jeho cílů, konzultace ke způsobu zadání, podrobnosti podkladů,
předpokládané hodnotě

• hodnocení realizačního týmu – příliš podrobné, nejasný přínos

• způsob hodnocení nabídek – soutěž o návrh vs. zákon o zadávání veřejných zakázek - bodování (?), jiný
standard odůvodnění - zajištění transparentnosti

• oddělení hodnocení nabídek od zbytku zadávacího řízení (jednání s účastníky, snížení počtu předběžných
nabídek) z důvodu zajištění anonymity návrhů
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Zpětná vazba spolupracujících a účastníků
• omezení okruhu potenciálních dodavatelů oproti postupné realizaci

(architektonická soutěž – projekt – zhotovitel stavby)

• projekt náročný na zpracování standardů – více částí, různé provozy

• netransparentní způsob hodnocení – bodování, odůvodnění

• riziko pevné ceny

• nemožnost získat zpětnou vazbu od koncového uživatele v průběhu přípravy
nabídky
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Zpětná vazba spolupracujících a účastníků
• kvalitně a podrobně zpracované podklady při zachování dostatečného prostoru pro dodavatele

• transparentní přístup zadavatele – komunikace v rámci PTK, JŘSÚ, uveřejnění kompletních
zadávacích podmínek hned při zahájení zadávacího řízení

• využití metody BIM

• úspora transakčních nákladů – méně zadávacích řízení a související administrativy

• efektivnější komunikace mezi projektantem a zhotovitelem, průběžná optimalizace projektu



37

Děkuji za pozornost

vana.jakub@jmk.cz



Kvalitní šetrné budovy ve 
veřejných zakázkách - Zadávání, 

financování, praxe

Léčebna Ostrov u Macochy – pohled architekta 
Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o. 13.10.2020































Specifika soutěže Design and Build

• Cena je pevná, soutěží se na kvalitu
• Projektová příprava je daleko náročnější, hledání nejvýhodnějšího

řešení, interní tendry a posuzování variant
• Výsledkem propracované řešení, kde jsou zohledněna všechna kritéria

podstatná pro zadavatele a zároveň zajištěna architektonická kvalita
• Garance spravedlivé soutěže je doložka regulérnosti od ČKA
• Doposud nejlépe připravená soutěž, jaké jsme se zúčastnili



Děkuji za pozornost

Adam Rujbr
Tel. 603 283 041

adam.rujbr@ararchitects.cz
www.ararchitects.cz

mailto:adam.rujbr@ararchitects.cz
http://www.ararchitects.cz/
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PŘÍKLADY ŠETRNÝCH BUDOV Z PRAXE –
CERTIFIKOVANÉ BUDOVY
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UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY 
EFEKTIVNÍCH BUDOV (UCEEB)

 Součást ČVUT

 Důraz na holistická řešení a 

mezioborovou spolupráci.

 Zaměřujeme se na komercializaci 

výsledků výzkumu a transfer technologií.

 Spolupracujeme s, firmami  městy a 

veřejnou správou.

 Plníme roli nezávislých odborníků.

Multioborový výzkumný 
institut usilující o trvale 

udržitelný rozvoj ve 
stavitelství
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SBTOOLCZ

Vývojové a školící centrum Certifikační orgány
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 LCA

 LCC

 Certifikační nástroje SBToolCZ a zadání a realizace zakázky -

Design&build /&operate

 Vývoj a výuka ČVUT

 Metodiky SBToolCZ

 Projekt Kvalitní veřejná výstavba

 Propagace a vzdělávání v oblasti environmentálního navrhování

budov

OBSAH PREZENTACE
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134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

 §116 Kritéria kvality

 Kvalitativní (SBToolCZ, požadavky objednatele, design&build / 

&operate)

 Environmentální (SBToolCZ, LCA)

 Sociální hlediska (SBToolCZ)

 §117 Náklady životního cyklu (SBToolCZ, LCC) - realizace, provoz, 
údržba a konec životnosti

 §118 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu

 založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích, 
…

MOTIVACE – DOSAŽENÍ KVALITY
LEGISLATIVNÍ RÁMEC
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CERTIFIKACE NOVÉ SÍDLO NKU
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LCA – EN 15978 UDRŽITELNOST 
STAVEB- … - VÝPOČTOVÁ METODA 



Teorie a zkušenosti z praxe – zadávání veřejných zakázek na kvalitu 8 | 36

LCA TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ S 
INSTALACÍ FOTOVOLTAICKÉHO
SYSTÉMU PRO NOVÉ SÍDLO NKU
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LCC - ČSN EN 15978 A ČSN ISO 15 686-
5 …. POSUZOVÁNÍ NÁKLADŮ 
ŽIVOTNÍHO CYKLU

 ČSN EN 15 978

Rozpočtové programy:
Pokrývají A1-A5
Lze získat B5, C1 a C2
Ostatní nelze získat
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LCC TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ S 
INSTALACÍ FOTOVOLTAICKÉHO
SYSTÉMU PRO NOVÉ SÍDLO NKU

 Doba hodnocení: 50 let

 Údržba: dle metodiky DGNB kritérium ECO1.1:LifeCycleCost, 2014
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LCC TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ S 
INSTALACÍ FOTOVOLTAICKÉHO
SYSTÉMU PRO NOVÉ SÍDLO NKU
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LCC VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA 
DODAVATELE DÍLA (30% VÁHA)
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LCC VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA 
DODAVATELE DÍLA (30% VÁHA)
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CERTIFIKACE NOVÁ BUDOVY FAKULTY 
EKONOMICKY VŠB
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CERTIFIKACE NOVÁ BUDOVY FAKULTY 
EKONOMICKY VŠB
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E.02 Potenciál globálního oteplování (GWP)

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí (EP)

E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)

E.08 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě

E.10 Nakládání se stavebním odpadem

E.12 Zeleň na budově a pozemku

S.01 Míra naplnění specifik školských staveb

S.03 Akustický komfort

S.05 Kvalita vnitřního vzduchu

S.07 Architektonická soutěž

S.09 Bezbariérové řešení

S.11 Bezpečnost a zabezpečení

C.01 Náklady životního cyklu

C.03 Zajištění provozní a projektové dokumentace

C.05 Management tříděného odpadu

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

L.03 Rizika lokality

L.05 Prevence kriminality ve vystavěném prostředí
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PODROBNOST LCA BUDOV

 Tři aspekty podrobnosti

 Kontributor: prvek či aspekt přispívající k celkovému dopadu budovy. 
Například tedy stavební části zahrnuté do hodnocení nebo druhy 
spotřeby energie zahrnuté dohodnocení.

Jedna doporučená 
podrobnost LCA

Více úrovní 
podrobnosti 

Zahrnuté fáze

Úroveň kvality environmentálních dat

Zahrnuté kontributory
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PODROBNOST LCA BUDOV - EEBGUIDE
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CERTIFIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA 
ČESKOBRODSKÁ 32A, PRAHA9
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STŘEDNÍ ŠKOLA ČESKOBRODSKÁ

OPP PR – přeměna budov na inteligentní budovy (smart buildings) 
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REVITALIZACE
STŘEDNÍ ŠKOLA ČESKOBRODSKÁ

Dispoziční řešení
- sjednocení a zpřehlednění
- jednoduchost a transparentnost

Obálka budovy
- ENVILOP
- Pasivní dům (Uem=0,16 W/m2K)
- Stínění mechanické a zelení

Zeleň, voda, energie a systémy
- Zelená střecha, stínění zelení
- Dešťová voda na zalévání
- Šedá voda na splachování WC
- TČ (země/voda)
- VZT – řízení dle CO2 a rozvrhu
- LED s regulací dle intenzity světla
- FVE 147 kWp, baterie 300 kWh
- Měření a prediktivní řízení
- Dynamický nákup a prodej el.
- CCTV, fyzická ochrana, školní 

informační systém

Optimalizace, certifikace SBToolCZ
- Optimalizace
- LCA, LCC

-7

PLUSOVÁ BUDOVA
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VÝSTAVBA
STŘEDNÍ ŠKOLA ČESKOBRODSKÁ
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NKU JAKO VZOR

Certifikace jako OPTIMALIZAČNÍ PROCES během projektování

LCA a LCC jako jeden z rozhodovacích nástrojů při projektování

SBToolCZ = nastavení kvalitativních požadavků v třech pilířích 

udržitelnosti (Environmentální, Sociální kritéria a Ekonomika a 

management)

BIM

LCC jako jeden z hodnotících kritérií pro výběr zhotovitele

FIDIC yellow book = design & build
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VÝUKA

 Fakulta stavební, ČVUT v Praze

 Integrované navrhování budov (LCA, SBToolCZ)

 Speciální projekt I a II (praktické cvičení LCA, SBToolCZ)

 Kalkulace a nabídky (LCC)

 Fakulta stavební, VUT v Brně

 Trvale udržitelná výstavba (LCA, SBToolCZ)
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VÝZKUM

 Metodiky SBToolCZ a školení autorizovaných osob

 Propagace a vzdělávání v oblasti environmentálního navrhování

budov

 Projekt Kvalitní veřejná výstavba
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jiří Tencar, Ph.D. 

E jiri.tencar@cvut.cz

M 736 630 021

mailto:jiri.tencar@cvut.cz
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