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Co je to energetická účinnost ? 

Energetická účinnost je způsob „řízení a omezování 

růstu spotřeby energie. Objekt (například budova) má 

vyšší energetickou účinnost, pokud při spotřebě 

stejného množství vstupní energie poskytne větší 

rozsah služeb nebo stejný rozsah služeb při spotřebě 

menšího množství vstupní energie  (zdroj: Mezinárodní 

agentura pro energii – International Energy Agency)  

 



Proč je energetická účinnost 
důležitá? 

 Green image / Sociální odpovědnost firem? 

 Soulad s legislativou? 

 Návratnost investice? Snížení provozních nákladů a 

zároveň omezení investičních nákladů  

Je patrné, že tyto skutečnosti jsou důvody pro 
implementaci principů energetické účinnosti.  

Pokud se soukromý sektor soustředí na energetickou 
účinnost, musí se jednat o rentabilní krok. Následně by 

z ní tedy mohl těžit i veřejný sektor ! 

 Pobídkové programy? 



Rekonstrukce administrativní budovy - Challenger (Francie) 

68,000 m² kancelářských ploch postavených v roce 1992 

Hlavní parametry:  

 Dvouplášťová fasáda pro snížení tepelných ztrát / zisků 

 25,000 m² fotovoltaických panelů pro lokální výrobu 

energie 

Cíl: snížit spotřebu energie desetinásobně 

 

 

 

 

Příklady ze soukromého     
sektoru… 



MŠ Slivenec Praha – První pasivní škola v ČR 

 Hlavní parametry:  

 Náklady na topení – 16 tis. Kč / rok  

 Mechanické větrání s rekuperací tepla 

 Zdravější prostředí v budově 

 Různá ocenění 

 
 

 

 

 

Příklady i z veřejného 
sektoru 



Nová administrativní budova - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(Hong Kong) 

50.000 m² hrubé podlahové plochy (typ projektu - design & build) 

Hlavní parametry:  

 Fotovoltaické panely 

 Tepelné solární panely a solární komíny 

 Přirozené osvětlení  

Cíl: snížit spotřebu energií o 27% oproti ASHRAE  

 

 

 

 

 

Příklady i z veřejného 
sektoru 



Jaké jsou nástroje ? 

 Směrnice EU 

 Transpozice do české legislativy 

 Způsob zadávání veřejných zakázek = příležitost ? 

Riziko = přemýšlet kratkodobě 
 

Nezmeškat příležitost!  

Výběr hodnotících kritérií mezi investičními náklady 
(cena) a náklady životního cyklu budovy (provoz). 

Omezené zkušenosti / složité vyhodnocení  

Veřejný sektor zaostává za soukromými subjekty. 
Může se však stát lídrem v energetické účinnosti ?   



Jak na energetickou účinnost ? 

Příprava 
Věnovat dostatek času na přípravu veřejných zakázek  

Koordinovat postup s pracovní skupinou pro environmentálně šetrné 
veřejné zakázky 

Stanovit kritéria pro vyhodnocování 
Soustředit se na měřitelná, tedy srovnatelná kritéria  

Pilotní projekt 
Velikost projektu není podstatná 

Zkušenosti lokálních zadavatelů / ze zahraničí 
Soustředit se na jeden sektor 

Závazek 
Cena může zůstat hlavním kritériem  

Podstatná součást kritérií však bude spojena se splněním 
požadovaných výkonnostních parametrů (progresivně přecházet na 

systém nákladů životního cyklu) 



Děkujeme Vám za pozornost 
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