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Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro návrh,  

výstavbu a správu kancelářských budov 

 
 

1 ÚVOD 
 

Kritéria zelených veřejných zakázek EU mají za cíl usnadnit veřejným orgánům nákup produktů, služeb a stavebních prací s omezenými dopady na životní prostředí. 

Používání těchto kritérií je dobrovolné. Kritéria jsou formulována tak, aby je jednotliví zadavatelé mohli, pokud to uznají za vhodné, začlenit do své zadávací dokumentace. 

Tento dokument stanoví kritéria zelených veřejných zakázek EU vypracovaná pro skupinu produktů „kancelářské budovy“. Opírá se o orientační pokyny, jak tento soubor 

kritérií zelených veřejných zakázek účelně začlenit do zadávacího řízení. Podrobné vysvětlení důvodů pro výběr těchto kritérií a odkazy na další informace lze najít 

v doprovodné technické podkladové zprávě. 

Kritéria jsou rozdělena na kritéria pro výběr, technické specifikace, kritéria pro udělení a ustanovení o plnění smlouvy. U každého souboru kritérií si lze zvolit mezi dvěma 

úrovněmi ambicí: 

 Základní kritéria mají usnadnit využívání zelených veřejných zakázek, neboť se zaměřují na klíčové oblasti environmentální výkonnosti produktu a na udržení 

správních nákladů společností na minimu.  

 Komplexní kritéria berou v úvahu více aspektů nebo vyšší úrovně environmentální výkonnosti a jsou určena pro zadavatele, kteří chtějí jít v podpoře cílů v oblasti 

ochrany životního prostředí a inovací ještě dále. 

Je třeba mít na paměti, že zadávání veřejných zakázek na kancelářské budovy je obzvlášť složitá otázka, a začlenění zelených kritérií, a to jak základních, tak komplexních, 

do zadávacího řízení tedy nutně vede – v porovnání se standardními řešeními – k větším nárokům na odborné znalosti, k náročnějšímu ověřování a alespoň u některých 

kritérií a v závislosti na způsobu zadávání zakázek a na zkušenostech projekčního týmu a dodavatelů k vyšším počátečním nákladům. 

I když jsou zelené veřejné zakázky dobrovolný nástroj, je důležité upozornit, že existují jiné právní předpisy EU, které prostřednictvím závazných povinností regulují 

environmentální výkonnost kancelářských budov. Například článek 6 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
1
 stanoví, že členské státy zajistí, aby ústřední vládní 

                                                           
1 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
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instituce nakupovaly pouze výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou účinností, je-li to v souladu s nákladovou efektivností, ekonomickou proveditelností, 

s udržitelností v širším smyslu, technickou způsobilostí, jakož i dostatečnou hospodářskou soutěží.  

1.1 Definice a oblast působnosti 
 

Tento soubor kritérií zelených veřejných zakázek se zabývá procesem zadávání veřejných zakázek na kancelářské budovy, včetně jejich návrhu, přípravy staveniště, 

výstavby, údržby a průběžné správy. Pro účely těchto kritérií zahrnuje skupina produktů „kancelářské budovy“ budovy, kde se provádějí hlavně administrativní, kancelářské 

a úřednické činnosti. Definice kancelářské budovy dále zní: 

„Budova, jejíž prvořadou funkcí je poskytovat prostor pro správní, finanční, odborné nebo zákaznické služby. Kancelářské prostory musí zabírat výraznou většinu 

celkové plochy budovy. V budově se mohou nacházet také jiné typy prostor, například zasedací místnosti, školicí místnosti, zázemí pro zaměstnance nebo technické 

místnosti.“ 

Budovy, které představují kanceláře, budou spadat do zvláštních tříd územního plánování členských států. Definice slova „výrazný“ se mohou v jednotlivých členských 

státech lišit, ale obecně se jedná o 50–80 % budovy. Kritéria zelených veřejných zakázek se nevztahují na parkovací plochy, které se fyzicky nacházejí mimo budovu nebo 

mimo její pozemek. Kritéria se také zabývají většími renovacemi kancelářských budov. Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov vymezuje tyto renovace jako 

případy, kdy:  

a) celkové náklady na renovaci obvodového pláště budovy nebo technických systémů budovy jsou vyšší než 25 % hodnoty budovy bez hodnoty pozemku, na němž 

budova stojí; nebo  

b) renovace probíhá u více než 25 % plochy obvodového pláště budovy. 

Tento soubor kritérií obsahuje doporučení, která se vztahují jak na renovaci stávajících budov, tak na výstavbu budov nových. Kritéria se opírají o pokyny k postupu 

zpracování a zadání veřejné zakázky na novou nebo zrenovovanou kancelářskou budovu. Pokyny označují tyto klíčové fáze tohoto procesu: 

- předběžná analýza rozsahu a proveditelnosti, 

- podrobný projekt a žádosti o povolení, 

- práce týkající se vyklizení, demolice a přípravy staveniště, 

- stavba budovy nebo větší renovační práce, 

- instalace energetických systémů a dodávka energetických služeb, 

- dokončení a předání, 

- facility management, 

- posouzení po uvedení do provozu. 

Konkrétní fáze tohoto procesu, ve kterých probíhá formální zadávací řízení a pro které tento dokument stanoví kritéria, jsou uvedeny v oddíle 1.2. 
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Směrnice 2012/27/EU
2
 vymezuje energetické služby jako: 

„fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, 

údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému 

a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie“. 

Pro účely kritérií zelených veřejných zakázek pro kancelářské budovy se zadávání veřejných zakázek na energetické služby v prvé řadě zaměřuje na dodávky energie 

s nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku do kancelářských budov poskytovateli energetických služeb, jako jsou společnosti poskytující energetické služby, či 

prostřednictvím smlouvy o energetických službách vymezené směrnicí 2012/27/EU.  

Podle normy EN 15221
3
 je facility management: 

„integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti“. 

Pro účely těchto kritérií se „základní činností“ rozumí provoz kancelářské budovy, přičemž nejvýznamnější oblastí ve smyslu normy EN 15221 jsou „prostor 

a infrastruktura“, které zahrnují činnosti spojené se správou ubytování, pracovišť, technické infrastruktury a systémů ICT. 

Pro každou z těchto činností jsou navržena environmentální kritéria. Zabývají se nejvýraznějšími dopady kancelářských budov na životní prostředí spojenými s emisemi 

skleníkových plynů v důsledku spotřeby energie při užívání budovy a využívání zdrojů na výrobu stavebních materiálů. Tyto faktory zase ovlivňuje správa, životnost 

a způsobilost budovy k užívání. Proto se tato kritéria také zabývají dalšími faktory, které ovlivňují životnost a užívání budovy, jako je vytvoření zdravého vnitřního prostředí. 

Obecně se kritéria zaměřují na kancelářskou budovu jako systém, nikoliv jednotlivé složky. Upozorňujeme, že jsou k dispozici samostatná kritéria zelených veřejných 

zakázek, která lze využít k zadávání veřejných zakázek na různé součásti budov. V době sepisování těchto kritérií existovala kritéria zelených veřejných zakázek EU
4
 pro tyto 

součásti: 

- obkladové desky,  

- systémy kombinované výroby tepla a elektřiny (dále též „KVET“), 

- teplovodní systémy vytápění,  

- vnitřní osvětlení, 

- baterie a sprchové hlavice,  

- splachovací záchody a pisoáry. 

I když byla tato kritéria zpracována konkrétně pro kancelářské budovy, lze na mnohé požadavky odkázat také při zadávání veřejných zakázek na jiné typy budov. 

 

                                                           
2 

Viz poznámka pod čarou č. 1.
 

3 
Série EN 15221, Facility management, znění z října 2006.

 

4 
Viz internetové stránky GŘ pro životní prostředí Evropské komise věnované zeleným veřejným zakázkám http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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1.2 Použitelnost kritérií zelených veřejných zakázek na návrh, výstavbu a správu kancelářských budov 
 

Projektování a zadávání veřejných zakázek v oblasti kancelářských budov se sníženým dopadem na životní prostředí, ať se jedná o novostavbu nebo větší renovaci, je složitý 

proces. Jak ve svých pokynech pro evropské orgány veřejné moci
5
 upozorňuje SCI-Network (Sustainable Construction and Innovation through Procurement), výsledek může 

významně ovlivnit podoba zadání veřejné zakázky a způsob začlenění kritérií zelených veřejných zakázek do zadávacího řízení. 

Proces výstavby nové kancelářské budovy nebo větší renovace kanceláří se skládá ze zřetelné sekvence zadávacích činností spojených s dílčími veřejnými zakázkami. Tato 

sekvence může mít na výsledek výrazný vliv, protože každá dílčí veřejná zakázka s sebou přináší jiné interakce mezi zadavatelem, projekčním týmem, dodavateli 

a budoucími uživateli a správci zařízení. Každá z nich má navíc z hlediska zadání veřejné zakázky na budovu s lepší environmentální výkonností své výhody a nevýhody.  

V závislosti na uplatněném způsobu zadávání veřejných zakázek lze některé z těchto dílčích veřejných zakázek zadat témuž dodavateli, ale ve většině případů se zadávají 

samostatně. Některé dílčí veřejné zakázky lze sloučit a zadat metodou design-build („navrhni a postav“, dále též „DB“) nebo design-build-operate („navrhni, postav, 

provozuj“, dále též „DBO“), kdy podrobný projekt, hlavní dílčí zakázku na výstavbu, instalaci či poskytování energetických služeb, a dokonce facility management 

potenciálně koordinuje jeden dodavatel. 

Proto je důležité označit v sekvenci zadávacích činností hlavní body, kam by se měla začlenit kritéria zelených veřejných zakázek. Za tímto účelem jsou tato kritéria 

uspořádána tak, aby odrážela nejběžnější zadávací činnosti, a doprovází je pokyny, které stanoví obecná doporučení, jak a kdy lze kritéria zelených veřejných zakázek do 

tohoto procesu začlenit. Na základě zkušeností z projektů v celé EU také navrhují, jak zadávací postup řídit, aby se dosáhlo těch nejlepších výsledků, jaké otázky v klíčových 

fázích procesu zvážit a jaké konkrétní typy know-how mohou pomoci dosáhnout lepších výstupů. 

Navrhovaná kritéria se vztahují na tyto fáze procesu zadávání veřejných zakázek na nové nebo renovované kancelářské budovy. V těchto fázích probíhá formální zadávání 

veřejných zakázek nebo je zapotřebí sledování: 

A. Výběr projekčního týmu a dodavatelů 

B. Podrobné požadavky na projekt a funkční způsobilost 

C. Práce týkající se vyklizení, demolice a přípravy staveniště 

D. Stavba budovy nebo větší renovační práce 

E. Instalace energetických systémů nebo nabídka energetických služeb 

F. Dokončení a předání 

G. Facility management 

V závislosti na úrovni ambicí projektu a zkušenostech veřejného zadavatele nemusí mít všechna kritéria zelených veřejných zakázek uvedená v tomto souboru kritérií 

význam. Navíc v závislosti na upřednostňované zadávací sekvenci může být nejlepší zabývat se kritérii v jednotlivých fázích. Některé činnosti lze také zadat jako samostatné 

veřejné zakázky, které tak budou vyžadovat vlastní kritéria.  

                                                           
5 

SCI-Network, Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities, 2013, www.sci-network.eu.
 



 

6 

 

Doporučuje se určit strategické environmentální záměry a cíle projektu na jeho počátku s odkazem na soubor kritérií zelených veřejných zakázek. Optimální fáze pro 

začlenění kritérií zelených veřejných zakázek by se měly označit, jakmile se rozhodne o zadávacím postupu. V každém případě se důrazně doporučuje začlenit kritéria 

zelených veřejných zakázek jak do interního plánování projektu, tak do zadávacího procesu v co nejranější fázi, aby se zajistily žádoucí výsledky a dosáhlo se ekonomicky 

nejvýhodnějšího řešení.  

 

1.3 Klíčové dopady na životní prostředí 
 

1.3.1 Nejvýraznější dopady kancelářských budov na životní prostředí 

Podle podkladů shromážděných z kancelářských budov po celé Evropě jejich nejvýraznější dopady na životní prostředí souvisejí s využíváním energie při jejich užívání. 

Nejvíce energie spotřebovává osvětlení, vytápění, chlazení a větrání. Poměrný význam těchto faktorů se liší v prvé řadě podle tepelné účinnosti budovy a podnebného pásma, 

ve kterém se budova nachází. Proto je důležité vzít v úvahu celkovou energetickou náročnost budovy, která by mohla zahrnovat potenciál vytvářet čistší energii. 

Další nejvýraznější dopady na životní prostředí má výroba stavebních výrobků. Tyto dopady souvisejí s využívanými zdroji, emisemi a dopady na ekosystém v souvislosti 

s těžbou, zpracováním a přepravou surovin. Na využívání zdrojů má vliv množství odpadu vzniklého při výrobě výrobků, výstavbě na místě a demoličních procesech, což 

může představovat významný podíl z celkových materiálových toků na staveništi. Proto je důležité navrhnout a blíže určit účinné využívání zdrojů, přičemž 

nejvýznamnějšími stavebními prvky, kterými je třeba se zabývat, jsou podlahy, střecha, konstrukce a obvodové stěny. V tomto ohledu může ke zmírnění dopadů na životní 

prostředí a k rozvoji oběhového hospodářství přispět recyklace a opětovné využívání stavebních hmot a výrobků, ale i celých stavebních prvků.  

V případě velkoobjemových stavebních hmot s vysokou hmotností je třeba také vzít v úvahu dopady spojené s dopravou kameniva (přírodního, recyklovaného nebo 

sekundárního) do výroben. Tyto materiály se obvykle přepravují nákladními automobily, což vede ke vzniku emisí z paliv, které se obecně rovnají emisím vzniklým výrobou 

těchto materiálů nebo je převyšují. Přepravují-li se tyto materiály na vzdálenost delší než 25 km, mohou výsledné emise výrazně přispět k dopadům výrobní fáze hlavních 

stavebních prvků na životní prostředí. Minimalizace emisí spojených s dopravou může pomoci podpořit využívání způsobů dopravy těchto materiálů s menším dopadem, 

například železniční nebo lodní. A konečně, využívání druhotných surovin, jako je kamenivo ze stavebního a demoličního odpadu, může pomoci rozvinout trh těchto 

materiálů v souladu s cíli oběhového hospodářství EU a poskytnout výhody spojené s účinným využíváním zdrojů. 

 

Dalším faktorem ke zvážení je životnost budovy a jejích součástí. Zpravidla čím delší životnost hlavních stavebních prvků budovy, tím nižší dopady na životní prostředí 

spojené s jejich životním cyklem. Předpokladem však je upřednostnění energetické náročnosti životního cyklu budovy jako celku (včetně fáze užívání i výroby stavebních 

výrobků) v rámci celkového přístupu během její životnosti. Dalším významným faktorem, který je ve snaze o prodloužení životnosti budovy třeba zvážit, je projekt, jenž 

usnadní úpravu budovy a její konstrukce, jakmile dosáhne konce životnosti projektované pro veřejného zadavatele.  

Životnost mohou ovlivnit také další faktory. K delší životnosti může přispět a nutnost renovací může minimalizovat například funkčnost budovy vytvářející zdravé 

a přitažlivé pracovní prostředí. Z podkladů například vyplývá, že ve zdravotně nezávadné budově s dobrou kvalitou vnitřního ovzduší a denním osvětlením jsou pracovníci 

produktivnější a méně často jsou v pracovní neschopnosti. 

Řadu výhod (kromě podpory biologické rozmanitosti) má začlenění přírodních řešení, jako jsou zelené střechy a stěny, přírodní stanoviště na dvorech a terasách, systém 

udržitelné městské kanalizace a pouliční stromy. K uvedeným výhodám patří omezení odtoku dešťové vody, zlepšení tepelné účinnosti přirozenou ventilací, zvýšení kvality 

vnitřního ovzduší a vytvoření přitažlivějšího a produktivnějšího pracovního prostředí. 
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1.3.2 Jak se řeší dopady stavebních hmot na životní cyklus 

Jak jsme již upozornili, stavební hmoty jsou spojeny se značnými dopady na životní prostředí. Kritéria nabízejí zadavatelům a uchazečům řadu možností, jak tyto dopady 

posoudit a vybrat stavební prvky s menším dopadem. 

Kritéria umožňují provést celkové posouzení dopadů materiálů na životní cyklus, aby uchazeči a jejich projekční týmy mohli rozhodnout o zlepšeních. Tato kritéria jsou 

technicky náročná, a tedy obzvlášť vhodná pro vyspělejší projekty se zkušenými projekčními týmy. Některá kritéria se zabývají pouze určitými fázemi životního cyklu 

budovy. Mají podpořit opatření k řešení známých zvláštních dopadů a související možnosti zlepšení u konkrétních materiálů. Tato kritéria jsou méně technicky náročná 

a mohou být vhodnější pro méně vyspělé projekty a méně zkušené projekční týmy. 

Zde jsou kritéria pro udělení seřazená podle úrovně ambicí a technické složitosti od nejnáročnějších po nejméně náročná: 

1. Posuzování životního cyklu (dále též „LCA“): Provedení posouzení životního cyklu (LCA) (viz komplexní kritérium 10.1). Uchazeči musí zhodnotit dopady 

hlavních stavebních prvků na životní cyklus. 

2. Environmentální prohlášení o produktu (dále též „EPD“): Agregace environmentálních prohlášení o produktu (EPD) (viz základní kritérium 10.1). Při využití 

kritéria EPD musí být také deklarován celkový svázaný ekvivalent emisí CO2 (potenciál globálního oteplování) pro hlavní stavební prvky (viz kritérium 8.2). 

3. Vyžadování recyklovaného a opětovně použitého materiálu: Uchazeči musí poskytnout materiály, které splňují minimální požadavek, pokud jde o množství 

recyklovaného a opětovně použitého materiálu na beton a zdivo (viz kritérium 10.2). 

4. Vyžadování snížených emisí z dopravy u těžkých materiálů: Zde se oceňují nízké emise CO2 z dopravy kameniva použitého na beton nebo zdivo (kritérium 10.3). 

Rozhodne-li se veřejný zadavatel ocenit recyklovaný nebo opětovně použitý materiál (bod 3) či snížené emise z dopravy (bod 4), měl by zvážit stanovení kritérií, která berou 

v úvahu zvláštní podmínky na místním trhu stavebních hmot. Potenciální kompromisy u dopadů na životní prostředí se doporučuje řešit kombinací požadavků na recyklovaný 

a opětovně použitý materiál a nižší emise z dopravy. Poměrné váhy těchto dvou kritérií by měly zajistit účinnou hospodářskou soutěž mezi potenciálními dodavateli 

a zároveň také podporovat nabídky celkově prospěšné životnímu prostředí. 

Úroveň ambicí zvolená pro výzvu k podání nabídky bude záviset na znalostech a zkušenostech veřejného zadavatele, rozsahu projektu a posouzení úrovně zkušeností 

potenciálních uchazečů. Veřejný zadavatel bude muset jednotlivá environmentální a jiná kritéria pro udělení pečlivě vyvážit a ve výzvě k podání nabídky zřetelně formulovat.  
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Nejvýznamnější oblasti v životním cyklu kancelářských budov 

z hlediska životního prostředí  

a klíčové dopady na životní prostředí 

 Navrhovaný přístup EU k zeleným veřejným zakázkám na kancelářské budovy 

 

Nejvýznamnější oblasti životního prostředí 

 Spotřeba primární energie a související emise skleníkových 

plynů při užívání a cestování do a z budovy 

 Vyčerpávání přírodních zdrojů, svázaná energie a emise 

spojené s výrobou a přepravou stavebních hmot 

 Vznik odpadů při přípravě staveniště, výstavbě, užívání 

a demolici budovy 

 Znehodnocení kvality vnitřního ovzduší v důsledku emisí 

nebezpečných látek ze stavebních výrobků a příjmu tuhých 

znečišťujících látek z vnějšího prostředí 

 Znečištění místního životního prostředí a znehodnocení 

kvality místního ovzduší emisemi z vozidel používaných 

k cestě do a z budovy 

 Spotřeba vody při užívání budovy 

Klíčové dopady na životní prostředí během životního cyklu 

a parametry pro využívání zdrojů: 

 Za nejvýznamnější kategorie dopadů na životní prostředí po 

celou dobu životního cyklu výrobků se považuje: potenciál 

globálního oteplování, acidifikace, využívání obnovitelných 

a neobnovitelných zdrojů primární energie, ekotoxicita, 

toxicita pro člověka, eutrofizace, vyčerpávání abiotických 

zdrojů, spotřeba vody, používání druhotných a opětovně 

používaných materiálů a toky odpadu 

 

  

 Projekt a výstavba zaměřené na dosažení vysoké energetické účinnosti 

a nízkých souvisejících emisí CO2 

 Instalace vysoce účinných technologií spotřebovávajících energii 

z obnovitelných zdrojů, které dokáží využít příležitosti nabízené daným 

místem ke snížení spotřeby energie a emisí CO2  

 Projekt a zadávací dokumentace zaměřené na snížení svázaných dopadů 

a využívání zdrojů v souvislosti se stavebními hmotami 

 Projekt, zadávací dokumentace a správa staveniště zaměřené na 

minimalizaci stavebního a demoličního odpadu a používání stavebních 

výrobků nebo hmot s vysokým obsahem recyklovaného či opětovně 

použitého materiálu 

 Zadávací dokumentace pro interiérové práce a povrchové úpravy, které 

minimalizují nebezpečné emise do vnitřního ovzduší 

 Projekt ventilace, která zajistí zdravé ovzduší a minimalizuje příjem 

vnějšího znečištěného vzduchu 

 Zadávací dokumentace pro technologie na úsporu vody a jejich instalace 

 Instalace fyzických a elektronických systémů na podporu průběžné 

minimalizace využívání energie a vody a vzniku odpadu ze strany správců 

zařízení a uživatelů 

 Zavedení cestovních plánů zaměstnanců s cílem snížit využívání 

pohonných hmot a emisí CO2 v souvislosti s dopravou, včetně 

infrastruktury na podporu elektrických vozidel a cyklistiky 
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2 KRITÉRIA ZELENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO NÁVRH, VÝSTAVBU A SPRÁVU 

KANCELÁŘSKÝCH BUDOV 

A. Výběr projekčního týmu a dodavatelů 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

PŘEDMĚT 

Výstavba nových kancelářských budov podle přísných měřítek energetické náročnosti a environmentální výkonnosti 

nebo 

Větší renovace stávajících kancelářských budov podle přísných měřítek energetické náročnosti a environmentální výkonnosti 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR 

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběrového řízení veřejného zadavatele na služby vedoucího projektu a/nebo projekčního týmu. Počet a rozsah provedených projektů za účelem 

prokázání praxe by měly být přiměřené zadanému projektu. Lze využít projekční soutěže s cílem vybídnout k předložení nabídky nových společností s méně zkušenostmi, ačkoliv za účelem 

vyvážení rizika by se mohlo požadovat, aby projekční tým podporoval zkušený odborník s příslušným know-how.  

A1. Odborná způsobilost vedoucího projektu  

Vedoucí projektu musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v každé 

z těchto oblastí, za které by byl v rámci dílčí veřejné zakázky odpovědný (vyberte podle 

příslušné dílčí veřejné zakázky): 

- řízení projektů v rámci veřejných stavebních zakázek, které splnily nebo překročily 

požadavky na environmentální výkonnost stanovené klienty, 

- úspěšné určení a řízení dodávky řady environmentálních technologií a koncepčních inovací 

požadovaných za účelem lepší environmentální výkonnosti a kvality, 

- účast na finančním posouzení environmentálních technologií a koncepčních inovací v rámci 

plnění projektů.  

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se příslušných zakázek v předchozích 

5 letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba podložit životopisy 

osob, které budou na projektu pracovat. 

A1. Odborná způsobilost vedoucího projektu  

Vedoucí projektu musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v každé 

z těchto oblastí, za které by byl v rámci dílčí veřejné zakázky odpovědný (vyberte podle 

příslušné dílčí veřejné zakázky): 

- řízení projektů v rámci veřejných stavebních zakázek, které splnily nebo překročily 

požadavky na environmentální výkonnost stanovené klienty, 

- úspěšné určení a řízení dodávky řady environmentálních technologií a koncepčních inovací 

požadovaných za účelem lepší environmentální výkonnosti a kvality, 

- účast na finančním posouzení environmentálních technologií a koncepčních inovací v rámci 

plnění projektů,  

- projekty, které zahrnovaly posouzení environmentální výkonnosti budovy pomocí systémů 

hodnocení budov, předkládání zpráv o nich a jejich certifikace uplatňujících více kritérií,  

- využívání holistických hodnotících nástrojů při projektování, hodnocení a specifikaci budov 

s lepším vlivem na životní prostředí, včetně nákladů životního cyklu a LCA. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se příslušných zakázek v předchozích 

pěti letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba podložit životopisy 

osob, které budou na projektu pracovat. 
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A2. Způsobilost projekčního týmu  

Architekt, poradce a/nebo konsorcium tvořící projekční tým musí být příslušně odborně 

způsobilí a mít příslušné zkušenosti v každé z těchto oblastí, za které by byli v rámci dílčí 

veřejné zakázky odpovědní (vyberte podle příslušné dílčí veřejné zakázky): 

- řízení veřejných stavebních zakázek, které v souvislosti s těmito aspekty (doplňte položky, jež 

veřejný zadavatel považuje za důležité, a nejsou uvedeny níže) zajistily environmentální 

výkonnost nad rámec minimálních požadavků stavebních předpisů (upřesněte, jestli 

vnitrostátních, regionálních, místních, nebo jiných), 

- návrh energeticky účinné konstrukce budovy a služeb v rámci projektů novostaveb nebo 

renovací (vyberte příslušnou variantu), popřípadě i údaje o změřené energetické náročnosti na 

m2 u dokončených projektů včetně vytápění, ventilace, osvětlení, teplé vody a pomocných 

zařízení, 

- instalace systémů sledování spotřeby energie v budovách, sdělení způsobu jejich fungování 

správcům budov a jejich využívání k diagnostice vzorců spotřeby energie v budovách, 

- návrh služeb účinně využívajících vodu, včetně změřené poptávky po vodě na zaměstnance 

v rámci dokončených projektů, 

- specifikace, pořízení a instalace stavebních hmot s malým dopadem na životní prostředí. 

Zařadit odkazy na EPD v souladu s normami ISO 14025 nebo EN 15804, 

- vypracování a zavedení cestovních plánů zaměstnanců, včetně infrastruktury na podporu 

elektrických vozidel a jízdních kol. 

Je nutné vyzdvihnout zkušenosti s projekty a nepřetržitý profesní rozvoj s významem pro tyto 

oblasti.  

Veřejný zadavatel může podle charakteru projektu požadovat minimální počet veřejných 

zakázek. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se příslušných zakázek v předchozích 

5 letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba podložit životopisy 

osob, které budou na projektu pracovat. 

 

A2. Způsobilost projekčního týmu  

Architekt, poradce a/nebo konsorcium tvořící projekční tým musí být příslušně odborně 

způsobilí a mít příslušné zkušenosti v každé z těchto oblastí, za které by byli v rámci dílčí 

veřejné zakázky odpovědní (vyberte podle příslušné dílčí veřejné zakázky): 

- řízení veřejných stavebních zakázek, které v souvislosti s těmito aspekty (doplňte položky, jež 

veřejný zadavatel považuje za důležité, a nejsou uvedeny níže) zajistily environmentální 

výkonnost nad rámec minimálních požadavků stavebních předpisů (upřesněte, jestli 

vnitrostátních, regionálních, místních, nebo jiných), 

- návrh energeticky účinné konstrukce budovy a služeb v rámci projektů novostaveb a/nebo 

renovací (vyberte příslušnou variantu), popřípadě i údaje o změřené energetické náročnosti na 

m2 u dokončených projektů včetně vytápění, ventilace, osvětlení, teplé vody a pomocných 

zařízení, 

- specifikace a návrh zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a/nebo vysoce účinnou 

výrobu energie, 

- instalace systémů sledování spotřeby energie v budovách, sdělení způsobu jejich využívání 

uživatelům a jejich využívání k diagnostice systémů spotřeby energie v budovách, 

- návrh služeb účinně využívajících vodu, včetně změřené poptávky po vodě na zaměstnance 

v rámci dokončených projektů, 

- bioklimatická architektura a pasivní řešení za účelem dosažení dobré tepelné a optické 

pohody, přírodního čištění vzduchu atd., 

- posouzení environmentální výkonnosti budovy pomocí systémů hodnocení a certifikace 

budov uplatňujících více kritérií,  

- specifikace, pořízení a instalace stavebních hmot s malým dopadem na životní prostředí. 

Zařadit odkazy na EPD v souladu s normami ISO 14025 nebo EN 15804,  

- využívání holistických hodnotících nástrojů při projektování a specifikaci budov s lepším 

vlivem na životní prostředí včetně nákladů životního cyklu a LCA. Srovnávací studie 

v souladu s normami ISO 14040/14044 nebo EN 15978, 

- projekt, specifikace a sledování za účelem řešení denního osvětlení, oslnění, tepelné pohody 

a kvality vnitřního ovzduší, 

- vypracování a zavedení cestovních plánů zaměstnanců, včetně infrastruktury na podporu 

nízkoemisních vozidel a jízdních kol.  

Je nutné vyzdvihnout zkušenosti s projekty a nepřetržitý profesní rozvoj s významem pro tyto 

oblasti.  
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Veřejný zadavatel může podle charakteru projektu požadovat minimální počet veřejných 

zakázek. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se příslušných zakázek v předchozích 

5 letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba podložit životopisy 

osob, které budou na projektu pracovat. 

A3. Způsobilost hlavního zhotovitele stavby a specializovaných dodavatelů  

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběru hlavního dodavatele nebo 

specializovaných dodavatelů, např. pokud jde o demolici či společnosti poskytující energetické 

služby.  

Zhotovitel stavby musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v oblasti 

provádění veřejných stavebních zakázek, které prokazatelně zlepšily environmentální 

výkonnost.  

V případě veřejných zakázek zadávaných metodou design-build se nasazeného projekčního 

týmu bude také týkat kritérium A1. 

K příslušným oblastem zkušeností patří (podle projektu a vybraných kritérií zelených 

veřejných zakázek): 

- návrh energeticky účinné konstrukce budovy a služeb v rámci projektů novostaveb nebo 

renovací (vyberte příslušnou variantu), popřípadě i údaje o změřené energetické náročnosti 

budovy na m2 u dokončených projektů včetně vytápění, ventilace, osvětlení, teplé vody 

a pomocných zařízení. Toto kritérium bude platit v souvislosti s projekty novostaveb a/nebo 

renovací (vyberte příslušnou variantu), 

- instalace systémů sledování spotřeby energie v budovách a sdělení způsobu jejich fungování 

správcům budov, 

- instalace služeb účinně využívajících vodu, včetně změřené poptávky po vodě na 

zaměstnance v rámci dokončených projektů, 

- pořízení, aplikace a ověřování stavebních hmot s malým dopadem na životní prostředí, 

- úspěšné provádění demolic a plánů nakládání s odpady na staveništi s cílem minimalizovat 

vznik odpadu. Výběr a znalosti možností zpracování odpadu mimo staveniště. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se příslušných zakázek v posledních 

pěti letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba také podložit 

životopisy osob, které budou na projektu pracovat, a jejich zkušenostmi s příslušnými projekty. 

A3. Způsobilost hlavního zhotovitele stavby a specializovaných dodavatelů 

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběru hlavního dodavatele nebo 

specializovaných dodavatelů, např. pokud jde o demolici či společnosti poskytující energetické 

služby.  

Zhotovitel stavby musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v oblasti 

provádění veřejných stavebních zakázek, které prokazatelně zlepšily environmentální 

výkonnost.  

V případě veřejných zakázek zadávaných metodou design-build se nasazeného projekčního 

týmu bude také týkat kritérium A1. 

K příslušným oblastem zkušeností patří (podle projektu a vybraných kritérií zelených 

veřejných zakázek): 

- návrh energeticky účinné konstrukce budovy a služeb, popřípadě i údaje o změřené 

energetické náročnosti budovy na m2 u dokončených projektů včetně vytápění, ventilace, 

osvětlení, teplé vody a pomocných zařízení. Toto kritérium bude platit v souvislosti s projekty 

novostaveb a/nebo renovací (vyberte příslušnou variantu), 

- instalace, uvádění do provozu a (v příslušných případech) průběžný provoz/údržba zařízení 

na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a/nebo vysoce účinnou výrobu energie, 

- instalace systémů sledování spotřeby energie v budovách a sdělení způsobu jejich fungování 

správcům budov, 

- instalace služeb účinně využívajících vodu, včetně změřené poptávky po vodě na 

zaměstnance v rámci dokončených projektů, 

- funkční prvky pasivního řešení za účelem dosažení nízké spotřeby energie, dobré tepelné 

a optické pohody atd. doložené studiemi po uvedení do provozu, 

- pořízení, aplikace a ověřování stavebních hmot s malým dopadem na životní prostředí. 

Řízení dodavatelského řetězce s cílem vyhovět systémům hodnocení a certifikace budov 

a podpořit modelové strategie účinného využívání zdrojů, 

- úspěšné provádění plánů nakládání s odpady v místě demolice s cílem minimalizovat vznik 

odpadu. Výběr a znalosti možností zpracování odpadu mimo staveniště, 
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- instalace prvků, které řeší denní osvětlení, oslnění, tepelnou pohodu a kvalitu vnitřního 

ovzduší. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se předchozích zakázek v posledních 

pěti letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady podloží důkazy a údaje z: 

 auditů provedených třetí osobou,  

 auditů po uvedení do provozu,  

 analýzy LCA / nákladů životního cyklu a/nebo  

 údajů shromážděných sledováním.  

Tyto doklady je třeba také podložit životopisy osob, které budou na projektu pracovat, a jejich 

zkušenostmi s příslušnými projekty. 

A4. Odborná způsobilost dodavatelů a realitních developerů u veřejných zakázek 

zadávaných metodou DBO 

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběru dodavatele nebo realitního developera, 

který bude budovu provozovat, u veřejných zakázek zadávaných metodou DBO.  

Dodavatel musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v oblasti řízení 

stavby a provozu kancelářských budov, které mají prokazatelně lepší environmentální 

výkonnost. Nasazeného projekčního týmu se bude také týkat kritérium A1. 

K příslušným oblastem zkušeností patří (podle projektu a vybraných kritérií zelených 

veřejných zakázek): 

- řízení projekčních týmů, jejichž cílem bylo dosáhnout povolení a výstavby kancelářských 

budov, které splnily požadavky klientů na funkční způsobilost, a to i v rámci veřejných 

zakázek zadávaných metodou DBO,  

- řízení hlavních zhotovitelů stavby kancelářských budov s lepší environmentální výkonností, 

a to i v rámci veřejných zakázek zadávaných metodou DBO, 

- průběžný facility management s cílem optimalizovat výkonnost budov, včetně využívání 

systémů, jako jsou systémy sledování spotřeby energie v budovách, uzavření smluv 

s energetickými manažery a průběžného sledování / podávání zpráv o výkonnosti. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se předchozích projektů a zakázek 

v posledních pěti letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba také 

podložit životopisy osob, které budou na projektu pracovat, a jejich zkušenostmi s příslušnými 

projekty. 

A4. Odborná způsobilost dodavatelů a realitních developerů u veřejných zakázek 

zadávaných metodou DBO 

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběru dodavatele nebo realitního developera, 

který bude budovu provozovat, u veřejných zakázek zadávaných metodou DBO.  

Dodavatel musí být příslušně odborně způsobilý a mít příslušné zkušenosti v oblasti řízení 

stavby a provozu kancelářských budov, které mají prokazatelně lepší environmentální 

výkonnost. Nasazeného projekčního týmu se bude také týkat kritérium A1. 

K příslušným oblastem zkušeností patří (podle projektu a vybraných kritérií zelených 

veřejných zakázek): 

- řízení projekčních týmů, jejichž cílem bylo dosáhnout povolení a výstavby kancelářských 

budov, které splnily požadavky klientů na funkční způsobilost, a to i v rámci veřejných 

zakázek zadávaných metodou DBO,  

- řízení hlavních zhotovitelů stavby kancelářských budov s lepší environmentální výkonností, 

a to i v rámci veřejných zakázek zadávaných metodou DBO, 

- řízení projekčních týmů a/nebo hlavních dodavatelů s cílem získat hodnocení podle systémů 

hodnocení a certifikace budov uplatňujících více kritérií, 

- průběžný facility management s cílem optimalizovat výkonnost budov, včetně využívání 

systémů, jako jsou systémy sledování spotřeby energie v budovách, uzavření smluv 

s energetickými manažery a průběžného sledování / podávání zpráv o výkonnosti. 

Ověřování:  

Doklady v podobě informací a referencí týkajících se předchozích projektů a zakázek 

v posledních pěti letech, jejichž součástí byly výše uvedené prvky. Tyto doklady je třeba také 
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podložit životopisy osob, které budou na projektu pracovat, a jejich zkušenostmi s příslušnými 

projekty. 

 

A5. Systém hospodaření s energií 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Tato kritéria mohou tvořit součást předběžného výběru realitního developera a/nebo provozovatele (správce zařízení) kancelářské budovy.  

Dodavatel nebo realitní developer u veřejné zakázky zadávané metodou DBO, který bude budovu provozovat, musí prokázat zkušenosti se zaváděním systémů hospodaření s energií, jako je 

ISO 50001 či rovnocenný systém, v rámci facility managementu. 

Ověřování:  

Dodavatel nebo realitní developer u veřejné zakázky zadávané metodou DBO poskytne certifikace systémů hospodaření pro prostory, které provozuje či za poslední tři roky provozoval.  

 

Doprovodné poznámky: 

- Hodnocení poradců, projekčních týmů a dodavatelů vyžaduje zkušenou hodnotící komisi. Může být vhodné přivést externí odborníky, což může zahrnovat 

jmenování vedoucího projektu a zřízení komise se znalostmi a zkušenostmi potřebnými k posouzení zkušeností soutěžících dodavatelů. Seznamy uvedené u kritérií 

pro výběr 1 a 2 jsou orientační a měly by se přizpůsobit projektu a fázi veřejné zakázky.  

- Reforma směrnic o zadávání veřejných zakázek
6
, 

7
 (která byla vyhlášena v Úředním věstníku dne 28. března 2014 a vyžaduje provedení členskými státy do 

24 měsíců) výslovně stanoví (článek 67 směrnice 2014/24/EU), že kritériem pro zadání veřejné zakázky může být organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků 

pověřených realizací dané veřejné zakázky (v případě, že na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených pracovníků). U složitých 

veřejných zakázek, jako jsou veřejné stavební zakázky, lze obvykle předpokládat, že kvalita vedoucích projektů, projekčního týmu, specializovaných poradců 

a dodavatelů může mít na plnění projektu významný dopad. Upozorňujeme, že osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci poskytovatele služeb nebo zhotovitele 

nebo vedoucích pracovníků příslušného podniku lze v zadávacím řízení posuzovat pouze jednou, buď ve fázi výběru, či jako kritérium pro zadání veřejné zakázky 

(příloha XII část 2 písm. f) směrnice 2014/24/EU). 

 

                                                           
6 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
  

7 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
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B. Podrobné požadavky na projekt a funkční způsobilost 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

B1. Minimální energetická náročnost  

Doporučujeme obrátit se na místně příslušný stavební úřad, který dokáže poskytnout pokyny 

k nejvhodnější referenční hodnotě náročnosti, jež by se měla použít. 

Vypočítaná energetická náročnost kancelářské budovy musí splňovat tyto požadavky, které lze 

stanovit pro energetickou náročnost nebo náklady na energii. 

Varianta 1: Energetická náročnost: 

o U projektů novostaveb certifikát energetické náročnosti třídy C, nebo trojnásobek 

mezní hodnoty v kWh/m28 pro nejvyšší třídu, nebo maximálně 135 kWh/m2 (podle 

toho, který požadavek je nejpřísnější).  

U větších renovací certifikát energetické náročnosti třídy D, nebo čtyřnásobek mezní 

hodnoty v kWh/m2 pro nejvyšší třídu, nebo maximálně 170 kWh/m2 (podle toho, 

který požadavek je nejpřísnější). 

Varianta 2: Nákladově optimální náročnost  

 

o U projektů novostaveb i větších renovací nákladově optimální primární energetická 

poptávka veřejných kancelářských budov vyjádřená v kWh/m2 a vypočítaná podle 

metodiky v nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 244/2012. 

Je-li vnitrostátní minimální požadavek přísnější než tyto požadavky, použije se místo tohoto 

kritéria kritérium pro udělení 8.1, aby se dále podpořila lepší nákladově efektivní náročnost. 

Ověřování: 

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO předloží 

informace, které prokazují, že stavební řešení, jež má být předloženo místnímu stavebnímu 

úřadu za účelem získání povolení, splňuje požadavky zelených veřejných zakázek.  

Tyto informace tvoří energetická náročnost budovy vypočítaná podle normy EN 15603 nebo 

rovnocenného předpisu či vnitrostátní metodiky výpočtu platné v místě, kde se budova nachází. 

B1. Minimální energetická náročnost  

Doporučujeme obrátit se na místně příslušný stavební úřad, který dokáže poskytnout pokyny 

k nejvhodnější referenční hodnotě náročnosti, jež by se měla použít. 

Vypočítaná energetická náročnost kancelářské budovy musí splňovat tyto požadavky:  

o U projektů novostaveb certifikát energetické náročnosti třídy B, nebo dvojnásobek 

mezní hodnoty v kWh/m28 pro nejvyšší třídu, nebo maximálně 100 kWh/m2 (podle 

toho, který požadavek je nejpřísnější).  

o U větších renovací certifikát energetické náročnosti třídy C, nebo trojnásobek mezní 

hodnoty8 pro nejvyšší třídu, nebo maximálně 135 kWh/m2 (podle toho, který 

požadavek je nejpřísnější). 

Je-li vnitrostátní minimální požadavek nebo vnitrostátní požadavek na budovu s téměř nulovou 

spotřebou energie od 31. prosince 2018 přísnější než výše uvedené požadavky, použije se 

kritérium pro udělení B8.1, aby se dále podpořila lepší nákladově efektivní náročnost 

a rozsáhlé renovace. Použije se také technická specifikace B9, aby se na dosažení minimální 

energetické náročnosti podílely nízkouhlíkové a bezuhlíkové energetické technologie. 

K potvrzení tepelné účinnosti a účinnosti chlazení se použije dynamický simulační model 

tepelné pohody v souladu s hodinovou metodou podle normy ISO 13790 nebo rovnocennou 

metodou. U větších renovací se použijí vstupní údaje o zkoumané stavbě. 

Ověřování: 

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO předloží tyto 

informace, které prokazují, že stavební řešení, jež má být předloženo místnímu stavebnímu 

úřadu za účelem získání povolení, splňuje požadavky zelených veřejných zakázek. 

Tyto informace tvoří energetická náročnost budovy vypočítaná podle normy EN 15603 nebo 

rovnocenného předpisu či vnitrostátní metodiky výpočtu platné v místě, kde se budova nachází. 

Potvrdí je výsledky modelování podle normy ISO 13790 nebo rovnocenného předpisu. 

Výpočty ověří příslušný orgán6 nebo hodnotitel budov certifikovaný k používání příslušných 

                                                           
8 

Mezní hodnota představuje nejvyšší energetickou náročnost budovy (vyjádřenou v kWh/m2) povolenou ve třídě uvedené v certifikátu energetické náročnosti. 
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Kromě toho musí být poskytnut výpočet nákladové optimálnosti podle stanovené metodiky. 

Výpočty ověří příslušný orgán9 nebo hodnotitel budov certifikovaný k používání uvedené 

metodiky. 

 

 

metodik a metod výpočtu. 

B2. Systémy ovládání osvětlení 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií.) 

Veřejnou zakázku na světelné zdroje a návrh osvětlení se doporučuje zadat s odkazem na kritéria zelených veřejných zakázek EU pro vnitřní osvětlení. 

Pokud v členském státě neexistuje minimální požadavek na systémy ovládání osvětlení nebo k nim vnitrostátní metoda výpočtu nepřihlíží, nainstalují se pohybová čidla v souladu s technickou 

specifikací 3.2.3 kritérií zelených veřejných zakázek EU pro vnitřní osvětlení (zveřejněných v roce 2012). Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro vnitřní osvětlení jsou dostupná zde: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf 

Kromě toho musí mít uživatelé možnost ovládat systémy osvětlení v místních zónách nebo místnostech v budově.  

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO předloží technické specifikace systémů ovládání osvětlení, které se mají nainstalovat. Ověřováním, které se týká 

uvedení do provozu a předání, se zabývá oddíl F3.  

B3. Systém hospodaření s energií v budově 

Musí se nainstalovat a uvést do provozu systém hospodaření s energií v budově, který 

uživatelům a správcům zařízení poskytuje v reálném čase informace o spotřebě energie budovy 

pomocí soustavy čidel a měření energií minimálně každou půlhodinu.  

Uživatelské rozhraní musí uživatelům a správcům zařízení umožňovat analyzovat a stahovat 

informace o spotřebě energie budov bez zásadního zaškolení.  

Musí být snadné nastavit výkonnost klíčových aspektů budovy, které lze tímto systémem 

ovládat, tj. osvětlení, topení, větrání. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO předloží 

specifikace systému hospodaření s energií v budově včetně informací o uživatelském rozhraní. 

Kromě toho předvede, jak se budou informace zobrazovat, vykazovat a poskytovat alespoň 

správcům zařízení a/nebo energetickým manažerům budovy.  

 

B3. Systém hospodaření s energií v budově 

Musí se nainstalovat a uvést do provozu systém hospodaření s energií v budově, který 

uživatelům a správcům zařízení poskytuje v reálném čase informace o spotřebě energie budovy 

pomocí soustavy čidel a měření energií minimálně každou půlhodinu.  

Uživatelské rozhraní musí uživatelům a správcům zařízení umožňovat analyzovat a stahovat 

informace o spotřebě energie budov bez zásadního zaškolení. Uživatelé také musí mít možnost 

nastavovat komfortní podmínky v zónách budovy. 

Musí být snadné nastavit výkonnost klíčových aspektů budovy, které lze tímto systémem 

ovládat, tj. osvětlení, topení, větrání. Kromě toho musí systém umožňovat:  

- analýzu a kontrolu spotřeby energie v různých zónách budovy (minimálně pro 

vytápění, větrání a osvětlení), 

- optimalizaci výkonnosti podle podmínek prostředí v budově a mimo ni a 

- diagnostiku důvodu veškerých odchylek od navržené výkonnosti.  

 

                                                           
9 

Příslušným orgánem je vnitrostátní, regionální nebo místní orgán, který má provádět nezávislou kontrolu minimální energetické náročnosti budov, certifikátů energetické náročnosti 

a stavebního dozoru.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO předloží 

specifikace systému hospodaření s energií v budově včetně informací o uživatelském rozhraní. 

Kromě toho předvede, jak se budou informace zobrazovat, vykazovat a poskytovat alespoň 

správcům zařízení a/nebo energetickým manažerům budovy.  

B4. Nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové zdroje energie 

Nachází-li se budova v místě, kde může využívat potenciální připojení k vysoce účinným 

a nákladově efektivním alternativním energetickým soustavám, musí být energetické systémy 

budovy navrženy tak, aby se k této infrastruktuře mohly připojit.  

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO označí místo, 

kde se nachází stávající infrastruktura, a určí, zda by pro budovu bylo z hlediska ochrany 

životního prostředí prospěšné se k této infrastruktuře připojit. Musí se vyčíslit úspory primární 

energie.  

B4. Nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové zdroje energie 

Minimálně 10 % primární energetické poptávky budovy dodávají/vyrábějí místní 

obnovitelné zdroje energie nebo vysoce účinné a nákladově efektivní alternativní 

soustavy instalované na pozemku budovy či sdílené s jinými budovami.  

Minimální požadavek se může lišit v závislosti na místní situaci. Lze jej stanovit s odkazem na 

místní politiky plánování a/nebo přehledovou studii pro dané místo. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytne 

projekty a grafické popisy energetických soustav, které se mají nainstalovat, společně s výpočty 

jejich modelové výroby energie a jejich čistého podílu na spotřebě primární energie budovy. 

B5. Cestovní plán zaměstnanců a infrastruktura 

Kritérium cestovního plánu zaměstnanců lze kombinovat s kritériem pro udělení, které posuzuje 

kvalitu plánu. 

Cestovní plán zaměstnanců se pro budovu vypracuje po konzultaci s veřejným zadavatelem, 

orgánem místního plánování a příslušnými poskytovateli infrastruktury. Plán označí zvláštní 

opatření, která mohou s ohledem na místní situaci snížit nutnost dojíždět do budovy vlastním 

automobilem a podpořit využívání udržitelnějších způsobů dopravy, k nimž patří cyklistika, 

chůze, veřejná doprava, nízkoemisní vozidla a spolujízda. 

Do projektu budovy se musí minimálně začlenit bezpečné, zastřešené a snadno přístupné 

prostory pro úschovu jízdních kol. Počet prostor by se měl stanovit s odkazem na místní normy 

nebo systém hodnocení budov s ohledem na možné projektované navýšení po zavedení 

cestovního plánu zaměstnanců. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatelé poskytnou plány budovy s vyznačenými prostorami pro 

úschovu elektrických vozidel a jízdních kol a souvisejícími servisními místy, která mají být 

zajištěna. Kromě toho poskytnou předpoklady odhadu prostor, které se mají poskytnout. 

Projekční týmy nebo dodavatelé poskytnou nástin cestovního plánu zaměstnanců.  

B5. Cestovní plán zaměstnanců a infrastruktura 

Kritérium cestovního plánu zaměstnanců lze kombinovat s kritériem pro udělení, které posuzuje 

kvalitu plánu. 

Cestovní plán zaměstnanců se pro budovu vypracuje po konzultaci s veřejným zadavatelem, 

orgánem místního plánování a příslušnými poskytovateli infrastruktury. Plán označí zvláštní 

opatření, která mohou s ohledem na místní situaci snížit nutnost dojíždět do budovy vlastním 

automobilem a podpořit využívání udržitelnějších způsobů dopravy, k nimž patří cyklistika, 

chůze, veřejná doprava, nízkoemisní vozidla a spolujízda. 

Do projektu budovy se minimálně začlení prostory a infrastruktura pro tyto způsoby dopravy: 

 elektrická vozidla: vyhrazená parkovací místa společně se souvisejícími elektrickými 

dobíjecími stanicemi, 

 úschova jízdních kol: bezpečné, zastřešené a snadno přístupné prostory pro úschovu 

jízdních kol s dobíjecími stanicemi pro elektrokola. 

Počet prostor by se v obou případech měl stanovit s odkazem na místní normy nebo požadavky 

systému hodnocení budov. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatelé poskytnou plány budovy s vyznačenými prostorami pro 

úschovu elektrických vozidel a jízdních kol a souvisejícími servisními místy, která mají být 

zajištěna. Kromě toho poskytnou předpoklady odhadu prostor, které se mají poskytnout. 
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Projekční týmy nebo dodavatelé poskytnou nástin cestovního plánu zaměstnanců.  

B5. Skladování recyklovatelného odpadu 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

V budově nebo na jejím pozemku musí být vyhrazeny skladovací prostory, které uživatelům usnadní třídění recyklovatelných materiálů a výrobků po skončení životnosti (s odkazem na 

požadavky v oddíle F5).  

Velikost prostor pro odkládání odpadu vychází z pravděpodobné obsazenosti, aby pojaly dostatek kontejnerů za účelem maximalizace recyklace a zároveň likvidace zbytkového odpadu. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatelé poskytnou plány budovy s vyznačenými prostory určenými k třídění a sběru odpadu, jakož i předpoklady odhadu zajištění prostor. 

B6. Zařízení na úsporu vody 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Všechna hygienická a kuchyňská vodovodní zařízení musí být vybavena instalacemi racionálně hospodařícími s vodou, které jsou v souladu s kritérii pro zdravotnětechnické armatury 

a splachovací záchody a pisoáry. 

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/CS.pdf  

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro splachovací záchody a pisoáry: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_cs.pdf  

Ověřování:  

Viz dokumenty s příslušnými kritérii zelených veřejných zakázek EU. 

B7.1 Podmínky tepelné pohody 

Navrhované hodnoty vnitřní teploty (minimální pokojová teplota v zimě, maximální pokojová 

teplota v létě) pro kancelářskou budovu musí vyhovovat alespoň kategorii II v souladu 

s normou EN 15251 nebo rovnocenným předpisem. U mechanicky chlazených budov viz 

příloha A1 a u pasivně chlazených budov viz příloha A2. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytnou 

modelové údaje pro pokojové teploty. 

B7.1 Podmínky tepelné pohody 

Navrhované hodnoty vnitřní teploty (minimální pokojová teplota v zimě, maximální pokojová 

teplota v létě) pro kancelářskou budovu musí vyhovovat alespoň kategorii I v souladu 

s normou EN 15251 nebo rovnocenným předpisem. U mechanicky chlazených budov viz 

příloha A1 a u pasivně chlazených budov viz příloha A2. 

Dodržení tohoto požadavku se prokáže pomocí dynamického simulačního modelu tepelné 

pohody provedeného hodinovou metodou podle normy EN ISO 13790 nebo rovnocennou 

metodou. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytnou 

modelové údaje pro pokojové teploty. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/CS.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_cs.pdf
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B7.2 Denní osvětlení a kontrola oslnění 

Užitné kancelářské prostory musí pro 80 % užitné podlahové plochy dosahovat činitele denní 

osvětlenosti u vnějších stěn 1,5 % a u vnitřních stěn 0,7 %. Obě hodnoty se měří ve výšce 

srovnávací roviny vymezené veřejným zadavatelem.  

Musí se označit místa v budově, která mohou být citlivá na oslnění, a upřesnit kontrolní 

opatření k omezení přímého nebo nepřímého oslnění v těchto místech. 

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytnou 

modelové údaje pro podmínky denního osvětlení a označení oslnění společně se strategií 

kontroly oslnění. 

 

 

B7.2 Denní osvětlení a kontrola oslnění 

Použije se dynamické modelování, které prokáže, že během roku dosahují užitné kancelářské 

prostory minimálně v 55 % hodin užívání budovy:  

- denní vnitřní osvětlenosti  300 luxů ve srovnávací rovině a  

- hodnoty činitele oslnění denním světlem  40 % v místech, která překračují 

1 000 luxů (bez instalovaných opatření regulujících sluneční záření).  

Obě hodnoty se měří ve výšce srovnávací roviny vymezené veřejným zadavatelem. Činitel 

oslnění denním světlem se měří pro pohledy do oken ve výšce očí.  

Ověřování:  

Projekční týmy nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytnou 

souhrnnou zprávu založenou na ročních modelových údajích pro úrovně denního osvětlení 

a oslnění. 

B7.3 Větrání a kvalita ovzduší 

Systém větrání se musí specifikovat tak, aby zajišťoval vnitřní ovzduší v kvalitě třídy IDA 2 

podle normy EN 15251 nebo rovnocenného předpisu.  

V místech se špatnou kvalitou vnějšího ovzduší musí být systémy větrání budovy navrženy tak, 

aby zajistily dodávání čistého vzduchu do kanceláří v souladu s tímto kritériem:  

- vzduch by neměl být nasáván na fasádě nebo fasádách vedoucích k rušné komunikaci 

(komunikaci je třeba označit ve výzvě k podání nabídky). Není-li to možné, měl by se 

otvor umístit co nejvýše nad zem. Projekt musí být navíc v souladu s pokynem A2.2 

v normě EN 13779, 

- filtry systému větrání musí být v souladu se specifikacemi v tabulce A.5 

normy EN 13779 nebo rovnocenného předpisu. 

Špatnou kvalitou ovzduší se rozumí třída venkovního vzduchu (ODA) 2 nebo 3 podle 

normy EN 13779. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO musí prokázat, že budovy 

splňují kritéria hodnocení kvality vnitřního vzduchu uvedená v normě EN 15251 či 

rovnocenném předpisu. Musí být poskytnuty grafické popisy a plány větrání, které podrobně 

rozepisují místa nasávání vzduchu. Tyto popisy a plány musí být poskytnuty ve fázi 

podrobného projektování a po dokončení. Projekční tým nebo dodavatel také musí získat od 

B7.3 Větrání a kvalita ovzduší 

Systém větrání se musí specifikovat tak, aby zajišťoval vzduch v kvalitě třídy IDA 1 podle 

normy EN 15251 nebo rovnocenného předpisu. 

V místech se špatnou kvalitou vnějšího ovzduší musí být systémy větrání budovy navrženy tak, 

aby zajistily dodávání čistého vzduchu do kanceláří v souladu s tímto kritériem: 

- otvory pro nasávání vzduchu se musí umístit alespoň 20 metrů10 od zdrojů špatné 

kvality ovzduší (vymezené níže). Není-li to možné, měl by se otvor umístit co 

nejvýše nad zem. Projekt musí být navíc v souladu s pokynem A2.2 

v normě EN 13779, 

- filtry systému větrání musí být v souladu se specifikacemi v tabulce A.5 

normy EN 13779 nebo rovnocenného předpisu.  

Špatnou kvalitou ovzduší se rozumí třída venkovního vzduchu (ODA) 2 nebo 3 podle 

normy EN 13779. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO musí prokázat, že budovy 

splňují kritéria hodnocení kvality vnitřního vzduchu uvedená v normě EN 15251 či 

rovnocenném předpisu. Musí být poskytnuty grafické popisy a plány větrání, které podrobně 

rozepisují místa nasávání vzduchu. Tyto popisy a plány musí být poskytnuty ve fázi 

podrobného projektování a po dokončení. Projekční tým nebo dodavatel také musí poskytnout 

                                                           
10 

Mělo by se jednat o geometrickou vzdálenost měřenou na ploše veřejného prostranství a budovy, nikoliv o lineární vzdálenost z jednoho bodu do druhého. Někdy může být při projektování 

pomocí počítače (dále též „CAD“) označena jako ekvidistanta, úsečka nebo lomená čára.
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místního orgánu veřejné moci údaje o sledování kvality ovzduší, které umožní zatřídění lokality 

podle normy EN 13779. 

údaje od místního orgánu veřejné moci o sledování kvality ovzduší, které umožní zatřídění 

lokality podle normy EN 13779. 

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ 

B8.1 Minimální požadavky na energetickou náročnost  

Toto kritérium doplňuje a podporuje další zlepšení náročnosti nad rámec požadavků 

kritéria B1. 

Zadavatel udělí body podle modelovaného zlepšení energetické náročnosti budovy na základě 

kritéria B1. Toto zlepšení může vycházet z hodnocení v certifikátu energetické 

náročnosti nebo se může jednat o stupně zlepšování vždy o 15 kWh/m
2
. 

Ověřování:  

Viz kritérium B1. 

 

B8.1 Minimální požadavky na energetickou náročnost  

Toto kritérium doplňuje a podporuje další zlepšení náročnosti nad rámec požadavků 

kritéria B1. 

Zadavatel udělí body podle modelovaného zlepšení energetické náročnosti budovy buď: 

o poměrně k tomu, jak se navrhovaný projekt blíží vnitrostátním požadavkům 

členského státu na téměř nulovou spotřebu energie v kWh/m2, nebo nejsou-li 

vymezeny, 

o na základě porovnání návrhů stavebních řešení, která mají v závislosti na platných 

vnitrostátních minimálních požadavcích primární energetickou poptávku: 

i) u renovací: do 100 kWh/m2; 

ii) u novostaveb: do 60 kWh/m2. 

Body lze udělovat za stupně zlepšování vždy o 15 kWh/m2. Ve všech případech musí vést 

kombinace opatření použitých k dosažení této náročnosti ke kladné čisté současné hodnotě, kdy 

se metodika nákladově optimálního výpočtu pro kancelářské budovy ve veřejném sektoru 

vypočítá metodikou uvedenou v nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 244/2012.  

Ověřování:  

Viz kritérium B1. 

B8.2 Potenciál globálního oteplování v průběhu životního cyklu budovy  

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Body se udělují, obsahuje-li výzva k podání nabídky také kritérium pro udělení B10.1 pro EPD. Potenciál globálního oteplování11 pro předpovídanou energetickou náročnost budov se vypočítává 

pro celý životní cyklus podle kritéria B10.1. Výsledky potenciálu globálního oteplování za kritéria B1 a B10.1 se sečtou. Body se udělí uchazečům s nejnižším celkovým potenciálem globálního 

oteplování. 

Ověřování:  

K výpočtu potenciálu globálního oteplování se použijí údaje o náročnosti z ověřování kritérií B1 a B10.1. Údaje a výpočty se musí předložit v souhrnné podobě.  

 B9. Nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové zdroje energie 

Toto kritérium doplňuje a podporuje lepší náročnost nad rámec požadavků kritéria B4. 

                                                           
11 

Je-li výstup kritéria B1 v kWh, převede se na potenciál globálního oteplování pomocí emisních faktorů pro skladbu zdrojů energie a použité pohonné hmoty, jak je pro systém EPD uvedeno 

v pravidlech produktových kategorií.
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Zadavatel udělí body poměrně k dodatečné primární energetické poptávce budovy, kterou mají 

dodávat/vyrábět lokalizované obnovitelné zdroje energie nebo vysoce účinné alternativní 

soustavy instalované na pozemku budovy či sdílené s jinými budovami.  

Ověřování:  

Projekční tým (v případě soutěže o návrh) nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-

build či DBO poskytne projekty a grafické popisy energetických systémů, které se mají 

nainstalovat, společně s výpočty jejich modelové výroby energie a jejich čistého podílu na 

spotřebě primární energie budovy. 

 

B10.1 Funkční způsobilost hlavních stavebních prvků: Agregace environmentálních 

prohlášení o produktu (EPD) 

Toto kritérium se musí použít v kombinaci se základním kritériem pro udělení B8. Minimální 

požadavky na energetickou náročnost, aby se přihlédlo k fázi užívání budovy. 

Toto kritérium lze uplatnit, pouze má-li se uchazečům jako srovnávací základna poskytnout 

výkaz výměr12 pro referenční budovu nebo mají-li se v průběhu soutěže porovnávat projekty 

předložené různými uchazeči. 

Při zadávacím řízení se musí dodržovat další technické pokyny stanovené v příloze 1 (varianta 

EPD).  

S přípravou výzvy k podání nabídky musí pomáhat technický hodnotitel specializovaný na LCA, 

který také musí podání kriticky přezkoumat. 

Zadavatel udělí body na základě zlepšení funkční způsobilosti hlavních stavebních prvků 

v průběhu životního cyklu uvedených v tabulce a ve srovnání s referenční budovou nebo 

dalšími soutěžícími projekty. Zlepšení musí být v souladu s variantou 1 (založenou na EPD) 

uvedenou níže. Srovnávací základna a varianta, která se použije, musí být upřesněna ve výzvě 

k podání nabídky. 

Tabulka a. Rozsah stavebních prvků, které se mají hodnotit 

Novostavba Renovace 

 základy a základové konstrukce  

 nosná rámová konstrukce, včetně trámů, 

sloupů a desek 

 obvodové stěny, plášť a izolace 

 podlahy a podhledy 

 vnitřní stěny 

 okna 

 obvodové stěny, plášť a izolace 

 výměna střešní krytiny a izolace 

 okna 

Předpokládají-li se další podlaží nebo 

rozšíření budovy, která tvoří > 

25 % stávající užitné podlahové plochy, 

použije se také seznam pro novostavby. 

B10.1 Funkční způsobilost hlavních stavebních prvků: Posouzení životního cyklu (LCA) 

Při použití tohoto kritéria se nesmí použít základní kritérium pro udělení B8. Minimální 

požadavky na energetickou náročnost, aby nedošlo k dvojímu započítání fáze užívání budovy. 

Toto kritérium lze uplatnit, pouze má-li se uchazečům jako srovnávací základna poskytnout 

výkaz výměr8 pro referenční budovu nebo mají-li se v průběhu soutěže porovnávat projekty 

předložené různými uchazeči. 

Při zadávacím řízení se musí dodržovat další technické pokyny stanovené v příloze 2 (varianty 

LCA).  

S přípravou výzvy k podání nabídky musí pomáhat technický hodnotitel specializovaný na LCA, 

který také musí podání kriticky přezkoumat. 

Zadavatel udělí body na základě zlepšení funkční způsobilosti hlavních stavebních prvků 

v průběhu životního cyklu uvedených v tabulce b ve srovnání s referenční budovou nebo 

dalšími soutěžícími projekty. Zlepšení musí být v souladu s variantou 2 (na základě LCA) 

uvedenou níže. Srovnávací základna a varianta, která se použije, musí být upřesněna ve výzvě 

k podání nabídky. 

Tabulka b. Rozsah stavebních prvků, které se mají hodnotit 

Novostavba Renovace 

 základy a základové konstrukce  

 nosná rámová konstrukce, včetně trámů, 

sloupů a desek 

 obvodové stěny, plášť a izolace 

 podlahy a podhledy 

 vnitřní stěny 

 okna 

 střechy 

 obvodové stěny, plášť a izolace 

 výměna střešní krytiny a izolace 

 okna 

Předpokládají-li se další podlaží nebo 

rozšíření budovy, která tvoří > 

25 % stávající užitné podlahové plochy, 

použije se také seznam pro novostavby. 

                                                           
12 

Výkazem výměr se rozumí „položkový seznam, který uvádí přesné identifikační popisy a pevné objemy výkonů v rámci zakázky“ (RICS, 2011).
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 střechy 

 

Funkční způsobilost se hodnotí pomocí environmentálních prohlášení o produktu (EPD), která 

jsou v souladu s normami ISO 14025 nebo EN 15804. Výzva k podání nabídky určí, která 

z těchto tří metod se k hodnocení využije: 

(i) zjednodušená varianta: agregace výsledných ukazatelů potenciálu globálního 

oteplování za každý stavební prvek vyjádřených jako ekvivalent emisí CO2; 

(ii) varianta výsledných ukazatelů: agregace výsledných charakteristik EPD (výsledky 

posouzení životního cyklu pro jednotlivé ukazatele) pro každý stavební prvek nebo  

(iii) bodovací nebo hodnotící varianta: agregace vážených bodů nebo hodnocení za EPD 

(obvykle číselné body nebo hodnocení pomocí písmen) pro každý stavební prvek. 

Pro EPD musí být ve výzvě k podání nabídky určena pravidla produktových kategorií13 

a všichni uchazeči musí provést agregaci EPD podle pravidel produktových kategorií; EPD 

musí být v souladu s normami ISO 14025 nebo EN 15804. Musí se použít pouze pravidla 

produktových kategorií ověřená třetí stranou. Součástí tohoto ověření je ověření primárních 

údajů. 

V některých členských státech již mohou existovat požadavky na vydávání povolení 

a související pravidla, které pro budovy vyžadují deklaraci potenciálu globálního oteplování; 

v takovém případě provedou uchazeči deklaraci podle těchto pravidel. Normalizace a váhy při 

bodování nebo hodnocení stavebních prvků jsou povoleny, byla-li stanovena vnitrostátní 

pravidla produktových kategorií na podporu požadavků na stavební povolení či systému 

hodnocení a certifikace budov. 

Je-li analýza s využitím EPD provedena před výběrem hlavního dodavatele, musí projekční tým 

veřejnému zadavateli poskytnout shrnutí použitých klíčových technických předpokladů, aby 

bylo možné je začlenit do zadávací dokumentace. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO musí 

k navrhovanému projektu a výsledným environmentálním prohlášením o produktu, která musí 

být vykázána podle norem ISO 14025 nebo EN 15804, poskytnout výkaz výměr materiálů. 
Srovnání s referenční budovou musí být sepsáno ve stručné technické zprávě, která porovnává 

varianty navržených stavebních řešení a vypočítává potenciální zlepšení. Technická zpráva 

musí popsat, jak se projekt vypořádal s „technickými body, které je třeba vyřešit“ (stanovenými 

v příloze 1). 

Použijí-li se výsledky ze systému hodnocení a certifikace budov, musí ověření provést 

 

Funkční způsobilost se zhodnotí posouzením životního cyklu (LCA) budovy v souladu 

s normami ISO 14040/14044 nebo EN 15978. Výzva k podání nabídky určí, která z těchto 

metod se k hodnocení využije: 

(i) výsledné kategorie dopadu: souhrnná výsledná charakteristika každého ukazatele 

získaná pomocí určené metody LCA; 

(ii) bodování pomocí nástroje LCA: jednotné bodové ohodnocení získané pomocí 

vnitrostátního nebo regionálního nástroje LCA budov používaného orgány veřejné 

moci; 

(iii) bodové ohodnocení pomocí LCA v rámci systému hodnocení budov: normalizované 

a vážené bodování odvozené od kritéria založeného na LCA v rámci vnitrostátního 

nebo regionálního systému hodnocení a certifikace budov využívaného orgány veřejné 

moci. 

V každém případě musí metodika zahrnovat minimálně ukazatele kategorie dopadu životního 

cyklu blíže určené v příloze 2. 

Je-li analýza LCA provedena před výběrem hlavního dodavatele, musí projekční tým veřejnému 

zadavateli poskytnout shrnutí použitých klíčových technických předpokladů, aby bylo možné je 

začlenit do zadávací dokumentace. 

Ověřování:  

Projekční tým nebo uchazeč u zakázky zadávané metodou design-build či DBO musí 

k navrhovanému projektu a výsledkům LCA, které musí být vykázány podle norem ISO 14044 

nebo EN 15978, poskytnout výkaz výměr materiálů. Srovnání s referenční budovou musí být 

sepsáno ve stručné technické zprávě, která porovnává varianty navržených stavebních řešení 

a vypočítává potenciální zlepšení. Technická zpráva musí popsat, jak se projekt vypořádal 

s „technickými body, které je třeba vyřešit“ (stanovenými v příloze 2). 

Použijí-li se výsledky ze systému hodnocení a certifikace budov, musí ověření provést 

akreditovaný hodnotitel budov uchazeče metodikou používanou v rámci systému.  

Technická zpráva se musí podrobit kritickému přezkumu technického hodnotitele LCA 

jmenovaného veřejným zadavatelem. Kritický přezkum se řídí pokyny v příloze 3.  

                                                           
13 

Pravidla produktových kategorií se musí dodržet při zpracování každého environmentálního prohlášení o produktu v rámci systému. Vymezují, jak se má u každého výrobku provádět 

a ověřovat posouzení životního cyklu, aby se zajistila konzistentnost.
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akreditovaný hodnotitel budov uchazeče metodikou používanou v rámci systému.  

Technická zpráva se musí podrobit kritickému přezkumu technického hodnotitele LCA 

jmenovaného veřejným zadavatelem. Kritický přezkum se řídí pokyny v příloze 3. 

B10.2 Zapracování recyklovaného materiálu do betonu a zdiva  

Toto kritérium se použije, mají-li všichni uchazeči navrhnout nosnou konstrukci betonovou 

nebo zděnou. Doporučuje se zvážit jeho kombinaci s kritériem B10.3, ale bude-li zvoleno 

kritérium B10.1, použít by se nemělo. 14 

Toto kritérium se vztahuje na kancelářské budovy s betonovými nosnými rámovými 

konstrukcemi, zdmi z tvárnic a výplňovými a zděnými vnitřními a obvodovými stěnami.  

Zadavatel udělí body uchazečům, u kterých bude hodnota recyklovaného materiálu a/nebo 

vedlejších produktů15 činit v součtu hlavních stavebních prvků v tabulce c alespoň 15 %.  

Lze stanovit vyšší minimální požadavek na recyklovaný materiál, dospěje-li se k dohodě 

s projekčním týmem před vypsáním zadávacího řízení na hlavního dodavatele. 

Tabulka c. Rozsah stavebních prvků, které mají být obsaženy  

Novostavba Renovace 

 nosná rámová konstrukce, včetně trámů, 

sloupů a desek 

 obvodové stěny  

 podlahy a podhledy 

 vnitřní stěny 

 střechy 

 základy a základová konstrukce 

 obvodové stěny  

 vnitřní stěny 

 výměna střešní krytiny  

Předpokládají-li se další podlaží nebo 

rozšíření budovy, která tvoří > 

25 % stávající užitné podlahové plochy, 

použije se také seznam pro novostavby. 

Obsah recyklovaného materiálu se vypočítá na základě průměrné hmotnostní bilance 

recyklovaných materiálů a/nebo vedlejších produktů podle způsobu výroby a dopravy na 

staveniště (v příslušných případech):  

- pro každou předem připravenou šarži, ze které se dopravují dodávky na staveniště, 

v souladu s normami EN 12620 (kamenivo do betonu) a EN 206 (beton) nebo 

rovnocennými předpisy, 

- jednou ročně pro továrně vyráběné panely, sloupy, tvárnice a konstrukční prvky 

s deklarovaným podílem recyklovaného materiálu v souladu s normami EN 12620 

(kamenivo do betonu) a EN 206 (beton) nebo rovnocennými předpisy.  

B10.2 Zapracování recyklovaného nebo opětovně použitého materiálu do betonu a zdiva  

Toto kritérium se použije, mají-li všichni uchazeči navrhnout nosnou konstrukci betonovou 

nebo zděnou. Doporučuje se zvážit jeho kombinaci s kritériem B10.3, ale bude-li zvoleno 

kritérium B10.1, použít by se nemělo
10

. 

Toto kritérium se vztahuje na kancelářské budovy s betonovými nosnými rámovými 

konstrukcemi, zdmi z tvárnic a výplňovými a zděnými vnitřními a obvodovými stěnami.  

Zadavatel udělí body uchazečům, u kterých bude hodnota recyklovaného či opětovně použitého 

materiálu a/nebo vedlejších produktů11 činit v součtu hlavních stavebních prvků v tabulce d 

alespoň 30 %. 

Lze stanovit vyšší minimální požadavek na recyklovaný materiál, dospěje-li se k dohodě 

s projekčním týmem před vypsáním zadávacího řízení na hlavního dodavatele. 

Veřejný zadavatel se může rozhodnout přidělit za opětovně použitý materiál více bodů podle 

místních podmínek. Tyto podmínky by mohly zahrnovat zvýhodnění projektů, které opětovně 

využijí primární nosnou konstrukci stávající budovy. 

Tabulka d. Rozsah stavebních prvků, které mají být obsaženy  

Novostavba Renovace 

 nosná rámová konstrukce, včetně trámů, 

sloupů a desek 

 obvodové stěny  

 podlahy a podhledy 

 vnitřní stěny 

 střechy 

 základy a základová konstrukce 

 obvodové stěny  

 vnitřní stěny 

 výměna střešní krytiny  

Předpokládají-li se další podlaží nebo 

rozšíření budovy, která tvoří > 

25 % stávající užitné podlahové plochy, 

použije se také seznam pro novostavby. 

 

Obsah recyklovaného nebo opětovně použitého materiálu se vypočítá na základě průměrné 

hmotnostní bilance recyklovaných materiálů a/nebo vedlejších produktů podle způsobu výroby 

a dopravy na staveniště (v příslušných případech):  

- pro každou předem připravenou šarži, ze které se dopravují dodávky na staveniště, 

                                                           
14 

Podporují-li zvláštní místní podmínky a postupy plánování využívání recyklovaného materiálu, může veřejný zadavatel v individuálních případech vyhodnotit možnost zařadit do výzvy 

k podání nabídky kritérium recyklovaného materiálu spolu s holistickým kritériem B10.1 EPD/LCA. V reakci na kritérium B10.1 by se musely zařadit předpoklady a údaje z inventarizační 

analýzy životního cyklu, které se týkají výrobní a konstrukční fáze recyklovaných materiálů.
  

15 
Vedlejší produkt vymezuje článek 5 rámcové směrnice o odpadech jako „[l]átku nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto předmětu...“.
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Ověřování: Uchazeči o místo hlavního dodavatele nebo dodavatele u zakázky zadávané 

metodou design-build či DBO navrhnou celkové množství recyklovaného materiálu a vyčíslí 

poměrný podíl celkového množství recyklovaného materiálu na celkové hodnotě určených 

stavebních prvků na základě informací poskytnutých výrobci stavebních výrobků.  

Uchazeči o místo hlavního dodavatele nebo dodavatele u zakázky zadávané metodou design-

build či DBO popíší způsob výpočtu a ověření celkové hodnoty, minimálně včetně 

dokumentace šarží, dokumentace o kontrole tovární výroby a dodací dokumentace, a způsob 

ověřování třetí stranou ve fázi výstavby. 

Objednání a dodání těchto stavebních prvků na staveniště později ověří hlavní zhotovitel stavby 

(viz oddíl D6). 

v souladu s normami EN 12620 (kamenivo do betonu) a EN 206 (beton) nebo 

rovnocennými předpisy, 

- jednou ročně pro továrně vyráběné panely, sloupy, tvárnice a konstrukční prvky 

s deklarovaným podílem recyklovaného materiálu v souladu s normami EN 12620 

(kamenivo do betonu) a EN 206 (beton) nebo rovnocennými předpisy,  

- celé opětovně použité výrobky, včetně potvrzení jejich původu. 

Ověřování: Uchazeči o místo hlavního dodavatele nebo dodavatele u zakázky zadávané 

metodou design-build či DBO navrhnou celkové množství recyklovaného materiálu a vyčíslí 

poměrný podíl recyklovaného nebo opětovně použitého materiálu na celkové hodnotě určených 

stavebních prvků na základě informací poskytnutých výrobci stavebních výrobků.  

Uchazeči o místo hlavního dodavatele nebo dodavatele u zakázky zadávané metodou design-

build či DBO popíší způsob výpočtu a ověření celkové hodnoty, minimálně včetně 

dokumentace šarží, dokumentace o kontrole tovární výroby a dodací dokumentace, a způsob 

ověřování třetí stranou ve fázi výstavby. 

Objednání a dodání těchto stavebních prvků na staveniště později ověří hlavní zhotovitel stavby 

(viz oddíl D6). 

B10.3 Výkonnostní požadavky na ekvivalent emisí CO2 z dopravy kameniva  

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Toto kritérium by se nemělo používat, uplatní-li se kritérium B10.1. Má-li se dosáhnout celkového přínosu pro životní prostředí, doporučuje se zvážit kombinaci tohoto kritéria s kritériem B10.2. 

Při tom je třeba vždy vycházet z pochopení podmínek na místním trhu a stanovit a ve výzvě k podání nabídky zřetelně určit váhu obou kritérií, která zajistí účinnou hospodářskou soutěž a ocení 

nabídky, jež nabízejí nejlepší celkovou environmentální výkonnost.  

Body se budou přidělovat poměrně ke snížení ekvivalentu emisí CO2 na tunu kameniva16 použitého při výrobě hlavních stavebních prvků uvedených v tabulce e. Metoda a nástroj použité 

k výpočtu ekvivalentu emisí CO2 z dopravy musí být blíže určeny ve výzvě k podání nabídky. V některých členských státech již mohou existovat požadavky na stavební povolení a související 

nástroje k výpočtu ekvivalentu emisí CO2 z dopravy a v tomto případě musí uchazeči deklarovat emise na základě těchto pravidel. 

Veřejný zadavatel by mohl stanovit maximální cílovou hodnotu pro ekvivalent emisí CO2 na tunu přepraveného kameniva na základě informací projekčního týmu. Tato hodnota společně 

s předpoklady a pravidly veřejného zadavatele se musí uvést ve výzvě k podání nabídky hlavního dodavatele. 

Tabulka e. Rozsah stavebních prvků, které mají být obsaženy  

Novostavba Renovace 

 nosná rámová konstrukce, včetně trámů, sloupů a desek 

 obvodové stěny  

 podlahy a podhledy 

 vnitřní stěny 

 střechy 

 obvodové stěny 

 vnitřní stěny 

 výměna střešní krytiny 

Předpokládají-li se další podlaží nebo rozšíření budovy, která tvoří > 25 % stávající užitné 

podlahové plochy, použije se také seznam pro novostavby. 

                                                           
16 Kamenivo může zahrnovat: i) přírodní kamenivo (jako písek, štěrk nebo drcený kámen), ii) recyklované kamenivo (například materiály ze stavebního a demoličního odpadu) a iii) sekundární kamenivo (například struska a popel z průmyslových procesů). 
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 základy a základová konstrukce 

 

Ověřování:  

Uchazeč u zakázky zadávané metodou DB nebo DBO poskytne odhad ekvivalentu CO2 na tunu kameniva použitého v určených stavebních prvcích s využitím výpočetního nástroje blíže 

určeného ve výzvě k podání nabídky. Musí se blíže určit způsob(y) dopravy a emisní faktor každého způsobu dopravy se vynásobí příslušným množstvím materiálů stanoveným ve výkazu 

výměr. 

 

 

C. Práce týkající se vyklizení, demolice a přípravy staveniště 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

C1. Audit demoličního odpadu a plán nakládání s ním 

Minimálně 55 % hmotnosti odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého při 

demoličních a vyklízecích pracích mimo výkopové práce a zásypy se musí připravit 

k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům materiálového využití. Patří sem:  

(i) dřevěné, skleněné, kovové, cihlové, kamenné, keramické a betonové materiály zpětně 

získané z hlavních konstrukcí;  

(ii) interiérové a nestavební prvky, včetně dveří, zárubní, podlahovin, dílců podhledů, 

sádrových desek, plastových profilů, izolačních materiálů, okenních rámů, okenních 

skel, cihel, betonu ve formě tvárnic a prefabrikovaných prvků a ocelových 

výztužných prutů. 

Dodavatel provede před demolicí/vyklizením audit, aby určil, co lze opětovně využít, 

recyklovat nebo zpětně získat. Tento audit musí zahrnovat: 

(i) označení a posouzení rizik nebezpečného odpadu (včetně odpadních elektrických 

a elektronických zařízení), který může vyžadovat specializované nakládání 

a zpracování, nebo emisí, jež mohou během demolice vzniknout; 

(ii) výkaz výměr rozčleněný na jednotlivé stavební hmoty a výrobky;  

(iii) odhad procenta materiálů vhodných k potenciálnímu opětovnému využití a recyklaci na 

základě návrhů systémů třídění odpadu během demolice.  

Označené materiály, výrobky a konstrukční prvky musí být jednotlivě rozepsány v položkovém 

výkazu výměr pro demolici.  

C1. Audit demoličního odpadu a plán nakládání s ním 

Minimálně 80 % hmotnosti odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého při 

demoličních a vyklízecích pracích mimo výkopové práce a zásypy se musí připravit 

k opětovnému použití a recyklaci. Patří sem:  

(i) dřevěné, skleněné, kovové, cihlové, keramické a betonové materiály zpětně získané 

z hlavních konstrukcí;  

(ii) interiérové a nestavební prvky, včetně dveří, zárubní, podlahovin, dílců podhledů, 

sádrových desek, plastových profilů, izolačních materiálů, okenních rámů, okenních 

skel, cihel, betonu ve formě tvárnic a prefabrikovaných prvků a ocelových 

výztužných prutů. 

Dodavatel provede před demolicí/vyklizením audit, aby určil, co lze opětovně využít nebo 

recyklovat. Tento audit musí zahrnovat: 

(i) označení a posouzení rizik nebezpečného odpadu (včetně odpadních elektrických 

a elektronických zařízení), který může vyžadovat specializované nakládání či 

zpracování, nebo emisí, jež mohou během demolice vzniknout; 

(ii) výkaz výměr rozčleněný na jednotlivé stavební hmoty a výrobky;  

(iii) odhad procenta materiálů vhodných k potenciálnímu opětovnému využití a recyklaci na 

základě návrhů systémů třídění odpadu během demolice.  

Označené materiály, výrobky a konstrukční prvky musí být jednotlivě rozepsány v položkovém 

výkazu výměr pro demolici. 
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Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO 

předloží audit stavu před demolicí/vyklizením, který obsahuje blíže určené informace. 

Musí se použít systém ke sledování a informování o vzniku odpadu. Místo určení odvozu 

odpadu a materiálu, který přestává být odpadem, se sleduje pomocí nákladních listů a faktur. 

Údaje o sledování se musí poskytnout veřejnému zadavateli. 

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO 

předloží audit stavu před demolicí/vyklizením, který obsahuje blíže určené informace.  

Musí se použít systém ke sledování a informování o vzniku odpadu. Místo určení odvozu 

odpadu a materiálu, který přestává být odpadem, se sleduje pomocí nákladních listů a faktur. 

Údaje o sledování se musí poskytnout veřejnému zadavateli. 
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D. Stavba budovy nebo větší renovační práce 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

D1. Zajištění zákonně vytěženého dřeva hlavním zhotovitelem stavby 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Veškeré dřevo nebo dřevařské výrobky17, které se mají podle smlouvy dodat, se musí zákonně vytěžit v souladu s nařízením (EU) č. 995/2010 (dále též „nařízení EU o dřevu“).  

Tato technická specifikace by se měla zkombinovat s ustanovením o plnění smlouvy podle kritéria D7. 

Ověřování:  

Nejpozději v okamžiku zadání veřejné zakázky poskytne hlavní dodavatel informace o: 

- hospodářských subjektech nebo obchodnících (vymezených v nařízení (EU) č. 995/2010), kteří budou dodávat dřevo a dřevařské výrobky používané při stavbě budovy,  

- dokladech o postupech posouzení a zmírňování rizik zavedených hospodářskými subjekty uvádějícími poprvé na trh EU dřevo a dřevařské výrobky, které se mají používat při stavbě budovy, 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 995 z roku 2010 a popřípadě o prostředcích, jakými obchodníci níže v dodavatelském řetězci zajišťují možnost zpětného vysledování 

v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 995 z roku 2010. 

 

D2. Instalace a uvedení do provozu energetických systémů v budově 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

V závislosti na způsobu zadávání zakázek se toto kritérium také může vztahovat na systémy instalované třetími dodavateli energetických služeb (viz oddíl E). 

Tyto systémy se musí projektovat, instalovat a uvést do provozu ve shodě s dohodnutými projekty a zadávací dokumentací: 

- vytápění, chlazení a ventilace (dále též „klimatizace“),  

- nízkouhlíkové a bezuhlíkové energetické technologie, 

- systém hospodaření s energií v budově, 

- ovládání osvětlení.  

Každý systém se podrobí kontrole funkční způsobilosti, včetně měření výkonnosti. 

Klimatizační systémy musí vyhovovat normě EN 12599 nebo rovnocennému předpisu a případné ostatní instalované systémy musí vyhovovat dalším příslušným normám EN, ISO či 

vnitrostátním normám nebo rovnocenným předpisům. 

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO popíše, jak, a zaváže se, že provede kontrolu funkční způsobilosti, aby zajistil, že systémy fungují v mezích 

                                                           
17 Dřevo a dřevařské výrobky v působnosti nařízení EU o dřevu. 
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konstrukčních parametrů. 

D3. Nakládání s odpady na staveništi 

Odpad vzniklý při výstavbě a renovaci (bez demoličního odpadu) musí činit nanejvýš 11 tun na 

100 m2 hrubé vnitřní kancelářské podlahové plochy. 

Plán nakládání s odpady na staveništi se musí připravit před zahájením práce na místě. Plán 

musí stanovit systémy tříděného sběru materiálů na místě k opětovnému použití, recyklaci 

a jiným druhům využití. Plán nakládání s odpady na staveništi musí zahrnovat:  

(i) stavební výrobky, které tvoří hlavní stavební prvky, včetně dřeva, skla, kovu, cihel, 

keramiky, betonu a inertního odpadu, jakož i související obalové materiály;  

(ii) stavební výrobky, které tvoří součást interiéru budovy, včetně podlahovin, dílců 

podhledů, sádrokartonových a sádrových desek, plastových profilů a izolačních 

materiálů, jakož i související obalové materiály.  

Tříděný sběr materiálů k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům využití musí dodržovat 

hierarchii způsobů nakládání s odpady uvedenou ve směrnici 2008/98/ES.  

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO 

předloží plán nakládání s odpady na staveništi, který se skládá z:  

(i) výkazu výměr materiálů s odhady vzniku odpadu na základě správné praxe;  

(ii) odhadů procenta materiálů vhodných k potenciálnímu opětovnému využití na základě 

třídění odpadu během výstavby;  

(iii) odhadu procenta materiálů vhodných k potenciální recyklaci a využití na základě 

třídění odpadu. 

Musí se použít systém ke sledování a informování o vzniku odpadu a ke sledování místa určení 

odvozu odpadu. Údaje o sledování se musí poskytnout veřejnému zadavateli. 

D3. Nakládání s odpady na staveništi 

Odpad vzniklý při výstavbě a renovaci (bez demoličního odpadu) musí činit nanejvýš 7 tun na 

100 m2 hrubé vnitřní kancelářské podlahové plochy. 

Plán nakládání s odpady na staveništi se musí připravit před zahájením práce na místě. Plán 

musí označit možnosti předcházení vzniku odpadu a stanovit systémy tříděného sběru materiálů 

na místě k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům využití. Plán nakládání s odpady na 

staveništi musí zahrnovat:  

(i) stavební výrobky, které tvoří hlavní stavební prvky, včetně dřeva, skla, kovu, cihel, 

keramiky, betonu a inertního odpadu, jakož i související obalové materiály;  

(ii) stavební výrobky, které tvoří součást interiéru budovy, včetně podlahovin, dílců 

podhledů, sádrokartonových a sádrových desek, plastových profilů a izolačních 

materiálů, jakož i související obalové materiály. 

Tříděný sběr materiálů k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům využití musí dodržovat 

hierarchii způsobů nakládání s odpady uvedenou ve směrnici 2008/98/ES.  

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO 

předloží plán nakládání s odpady na staveništi, který se skládá z:  

(i) výkazu výměr materiálů s odhady vzniku odpadu a potenciálu předcházení vzniku 

odpadu na základě správné praxe;  

(ii) odhadů procenta materiálů vhodných k potenciálnímu opětovnému využití na základě 

třídění odpadu během výstavby;  

(iii) odhadu procenta materiálů vhodných k potenciální recyklaci a využití na základě třídění 

odpadu. 

Musí se použít systém ke sledování a informování o vzniku odpadu a ke sledování místa určení 

odvozu odpadu. Údaje o sledování se musí poskytnout veřejnému zadavateli. 

D4. Výběr materiálů pro interiérové práce a povrchových úprav 

Každý materiál a povrchová úprava vybrané pro dokončovací práce na kancelářích musí 

splňovat tyto mezní hodnoty emisí uvedené v tabulce e níže. Tento požadavek se vztahuje na:  

- dílce podhledů 

- nátěrové barvy a laky 

- textilní podlahové krytiny a tapety 

D4. Výběr materiálů pro interiérové práce a povrchových úprav 

Každý materiál a povrchová úprava vybrané pro dokončovací práce na kancelářích musí 

splňovat tyto mezní hodnoty emisí uvedené v tabulce f níže. Tento požadavek se vztahuje na:  

- dílce podhledů 

- nátěrové barvy a laky 

- textilní podlahové krytiny a tapety 
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- laminátové a poddajné podlahové krytiny 

- dřevěné podlahové krytiny  

Veškeré zkoušky se musí provádět na hotových výrobcích. 

Tabulka f. Mezní hodnoty emisí pro materiály a povrchové úpravy 

Výrobek Mezní hodnoty emisí (v μg/m³) 

3 dny 28 dní 

TVOC 

 

10 000  < 2 000  

Formaldehyd - 

 

< 120 

 

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO poskytne pro 

každý instalovaný materiál či povrchovou úpravu vyhovující výsledky zkoušek. Emise se určují 

ve shodě s normou CEN/TS 16516 nebo rovnocennými normami o zkoušení výrobků či štítky, 

které jako východisko zkoušek používají evropskou „referenční místnost“. 

 

- laminátové a poddajné podlahové krytiny 

- dřevěné podlahové krytiny  

Veškeré zkoušky se musí provádět na hotových výrobcích. 

Tabulka g. Mezní hodnoty emisí pro materiály a povrchové úpravy 

Výrobek Mezní hodnoty emisí (v μg/m³) 

3 dny 28 dní 

TVOC 

 

10 000  < 1 000  

Polotěkavé organické sloučeniny  

 

- 100 

Formaldehyd - 

 

< 40 

Karcinogeny 

- trichlorethylen, 

- benzen, 

- DEHP 

- DBP 

 

celkové množství 

všech čtyř látek < 10  

každá látka < 1 

 

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO poskytne pro 

každý instalovaný materiál či povrchovou úpravu vyhovující výsledky zkoušek. Emise se určují 

ve shodě s normou CEN/TS 16516 nebo rovnocennými normami o zkoušení výrobků či štítky, 

které jako východisko zkoušek používají evropskou „referenční místnost“. 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

D5. Instalace a uvedení do provozu energetických systémů v budově 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

V závislosti na způsobu zadávání zakázky se toto kritérium také může vztahovat na systémy instalované třetími dodavateli energetických služeb (viz oddíl E). 

Tyto systémy se musí instalovat a uvést do provozu ve shodě s dohodnutými projekty a zadávací dokumentací: 

- vytápění, chlazení a ventilace (dále též „klimatizace“),  

- nízkouhlíkové a bezuhlíkové energetické technologie, 

- systém hospodaření s energií v budově, 

- ovládání osvětlení.  
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Každý systém se podrobí kontrole funkční způsobilosti popsané ve vítězné nabídce, včetně měření výkonnosti. 

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO poskytne opis zprávy o prohlídce či osvědčení, který potvrzuje provedení zkoušky funkce systémů v budově a uvádí 

údaje, z nichž vyplývá, že systémy fungují v mezích konstrukčních parametrů. 

D6. Zapracování recyklovaného materiálu  

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Tvrzení o obsahu recyklovaného materiálu se musí ověřovat u každé šarže výrobků18 tak, jak jsou materiály objednávány a přiváženy na staveniště. 

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO tvrzení ověří získáním informací od dodavatelů používaných stavebních výrobků. Tyto informace musí obsahovat 

výpočty hmotnostní bilance podložené výsledky zkoušek dané šarže, dodací dokumentací a/nebo dokumentací o kontrole tovární výroby. U každé šarže musí údaje ověřit audit třetí strany.  

D7. Zajištění zákonně vytěženého dřeva 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií. Je-li to možné, doporučuje se provádět namátkové kontroly ve spolupráci s příslušným orgánem odpovědným za provádění nařízení (EU) č. 

995/2010.) 

Veřejný zadavatel má nárok provádět namátkové kontroly dodržování technické specifikace D1 u všech nebo u blíže určeného dílčího souboru dřevařských výrobků používaných podle smlouvy. 

Dodavatel by měl na požádání poskytnout doklady, které prokazují dodržování nařízení EU o dřevu:  

Ve většině případů, kdy dodavatel není společnost uvádějící poprvé na trh EU dřevo nebo dřevařské výrobky, ale získává tyto výrobky od jiných (vymezených v nařízení č. 995/2010 jako 

„obchodník“19), měl by poskytnout v souvislosti s dřevem či dřevařskými výrobky tyto informace, které je třeba při namátkové kontrole ověřit: 

- hospodářské subjekty nebo obchodníci, kteří dodali dřevo a dřevařské výrobky používané při stavbě budovy, 

- doklady nebo jiné informace uvádějící, že tyto dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy, 

- doklady o postupech posouzení a zmírňování rizik zavedených v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 995 z roku 2010. 

V případech, kdy dodavatel uvádí poprvé na trh EU dřevo nebo dřevařské výrobky za účelem použití v rámci daného stavebního projektu (vymezený v nařízení č. 995/2010 jako „hospodářský 

subjekt“20), měl by poskytnout v souvislosti s dřevem či dřevařskými výrobky tyto informace, na které se vztahuje namátková kontrola: 

- popis každého typu použitého dřeva, včetně obchodního názvu, druhu výrobku, obecného názvu druhů dřevin a případně úplného vědeckého názvu dřevin, 

- jméno a adresu dodavatele dřeva a dřevařských výrobků, 

- zemi původu vytěženého dřeva a případně21: 

i) region daného státu, v němž bylo dřevo vytěženo;  

ii) oprávnění k těžbě; 

                                                           
18 

„Šarží“ se rozumí množství jednotně označeného výrobku vyráběného jednou betonárnou za týchž podmínek podle stanoveného návrhu složení směsi s týmiž vstupními materiály.
 

19 
„Obchodníkem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly 

uvedeny na vnitřní trh.
 

20 
„Hospodářským subjektem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh.

 

21
 Více informací naleznete na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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iii) množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek), 

- doklady nebo jiné informace uvádějící, že tyto dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy, 

- doklady o postupech posouzení a zmírňování rizik zavedených v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 995 z roku 2010. Tyto doklady mohou zahrnovat certifikaci nebo 

jiné režimy ověřování třetích stran. 

Má se za to, že dřevo, na které se vztahují licence FLEGT nebo CITES, bylo zákonně vytěženo podle nařízení (EU) č. 995/2010. 

Stručné informace: Udržitelné zajišťování dřeva 

Tato kritéria zelených veřejných zakázek neobsahují návrh na zajišťování dřeva z udržitelného lesního hospodářství z těchto důvodů: 

Několik členských států používá k vymezení udržitelného hospodaření v lesích svá vlastní kritéria zelených veřejných zakázek / udržitelného zadávání veřejných zakázek a má zavedeny různé 

procesy určování toho, zda systémy certifikace poskytují dostatečné ujištění. V této situaci nebylo v rámci vypracovávání těchto kritérií možné stanovit harmonizovanou definici udržitelného 

lesního hospodářství. 

Výše uvedené členské státy v současnosti dospěly ke konsensu, že dostatečnou míru jistoty, pokud jde o dodržování jejich vnitrostátních kritérií, obecně poskytuje FSC (Forest Stewardship 

Council) a program na podporu systémů certifikace lesů pro udržitelné lesnictví (Programme for the Endorsement of Forest Certification, dále též „PEFC“). Ačkoliv je žádoucí 

100 % certifikovaného udržitelného dřeva, lze toho kvůli výkyvům poptávky na trhu dosáhnout jen obtížně; potíže by měly zejména MSP , které jsou zvyklé pracovat s omezeným počtem 

dodavatelů. Naopak snadno dosažitelných by mělo být minimálně 25 % udržitelného dřeva, přičemž ambicióznější orgány veřejné moci by mohly stanovit minimální požadavek 70 %; v takovém 

případě se jim doporučuje získat před zveřejněním výzvy k podání nabídky zpětnou vazbu trhu.  

D8. Nakládání s odpady na staveništi 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

V průběhu stavebních prací na staveništi se musí sledovat dodržování dohodnutého plánu nakládání s odpady na staveništi a podávat o něm zprávy. Tyto zprávy musí obsahovat údaje 

o hmotnosti materiálů shromážděných tříděním na místě pro účely opětovného použití a recyklace v rozsahu popsaném v technických specifikacích. 

Sledování a vyčíslení vzniku odpadu a materiálů vytříděných k recyklaci a opětovnému použití musí být systémové. Daný systém musí také sledovat a ověřovat místo určení odvozu odpadu. 

Údaje o sledování se musí v dohodnutých pravidelných intervalech poskytovat veřejnému zadavateli.  

Poznámka pro veřejné zadavatele o zákonném zajišťování dřeva:  

Smlouva by měla pro případ nedodržení výše uvedeného ustanovení stanovit vhodné opravné prostředky. Rady k uplatňování těchto požadavků a kontrolní organizace schopné ověřit 

dodržování předpisů lze získat od příslušných vnitrostátních orgánů uvedených na adrese: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
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E. Instalace energetických systémů a nabídka energetických služeb 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

E1. Systémy vytápění, včetně kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) 

Všechny systémy vytápění, včetně vytápění zajišťovaného jednotkami na kombinovanou 

výrobu tepla a elektřiny, které dodávají teplo do teplovodních nebo horkovzdušných systémů 

rozvodu tepla pro kancelářskou budovu, musí splňovat příslušná základní kritéria zelených 

veřejných zakázek, jež prokazují účinnost každé technologie: 

- U teplovodních ohřívačů, které zahrnují bojlery a tepelná čerpadla s tepelným 

výkonem do 400 kW, a u jednotek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 

s kapacitou výroby elektřiny nanejvýš 50 kWe se musí dodržet technické 

specifikace 3.1 a 3.2. Kritéria jsou dostupná zde: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_cs.pdf. 

- U kombinované výroby tepla a elektřiny, která zahrnuje primární zdroje energie 

s kapacitou výroby elektřiny větší než 50 kWe, se musí dodržet technická 

specifikace 3.1.1, jež určuje minimálně 75% roční celkovou účinnost, a 3.2.2, která 

blíže určuje požadavky na „vysoce účinnou“ kogeneraci. Kritéria jsou k dispozici 

zde: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf. 

Ověřování:  

Uchazeči předloží k výrobkům, jejichž instalaci navrhují, údaje o technické účinnosti, které 

prokazují, jak uvedené výrobky dodrží příslušná kritéria zelených veřejných zakázek. 

E1. Systémy vytápění, včetně kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) 

Všechny systémy vytápění, včetně vytápění zajišťovaného jednotkami na kombinovanou 

výrobu tepla a elektřiny, které dodávají teplo do teplovodních nebo horkovzdušných systémů 

rozvodu tepla pro kancelářskou budovu, musí splňovat příslušná komplexní kritéria zelených 

veřejných zakázek, jež prokazují účinnost každé technologie: 

- U teplovodních ohřívačů, které zahrnují bojlery a tepelná čerpadla s tepelným 

výkonem do 400 kW, a u jednotek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 

s kapacitou výroby elektřiny nanejvýš 50 kWe se musí dodržet technické 

specifikace 3.1 a 3.2. Kritéria jsou dostupná zde: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_cs.pdf. 

- U kombinované výroby tepla a elektřiny, která zahrnuje primární zdroje energie 

s kapacitou výroby elektřiny větší než 50 kWe, se musí dodržet technická 

specifikace 3.2.1, jež určuje minimálně 75% roční celkovou účinnost, a 3.2.2, která 

blíže určuje požadavky na „vysoce účinnou“ kogeneraci. Kritéria jsou k dispozici 

zde: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf. 

Ověřování:  

Uchazeči předloží k výrobkům, jejichž instalaci navrhují, údaje o technické účinnosti, které 

prokazují, jak uvedené výrobky dodrží příslušná kritéria zelených veřejných zakázek. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf.
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F. Dokončení a předání 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

F1. Kvalita hotové konstrukce budovy 

Konstrukce budovy a její provedení se musí vyprojektovat tak, aby se dodržela přísná norma 

neprůvzdušnosti. Neprůvzdušnost konstrukční obálky musí být 4 m3/(h.m2) při 50 pascalech 

u novostaveb a 8 m3/(h.m2) při 50 pascalech u větších renovací. 

Po dokončení budovy vyzkouší hlavní dodavatel kvalitu hotové konstrukce budovy a její 

provedení podle normy EN 13829 nebo rovnocenného předpisu, aby zajistil, že bylo dosaženo 

navržené účinnosti. 

Ověřování:  

Uchazeč se zaváže provést po dokončení zkoušku neprůvzdušnosti konstrukce budovy 

a odstranit veškeré případné vady. 

 

F1. Kvalita hotové konstrukce budovy 

Konstrukce budovy a její provedení se musí vyprojektovat tak, aby se zajistila spojitost izolace 

a dodržení přísné normy neprůvzdušnosti. Neprůvzdušnost konstrukční obálky musí být 

2 m3/(h.m2) při 50 pascalech u novostaveb a 5 m3/(h.m2) při 50 pascalech u větších renovací. 

Po dokončení budovy hlavní dodavatel vyzkouší a vyhodnotí kvalitu hotové konstrukce budovy 

a její provedení podle norem EN 13187 a EN 13829 nebo rovnocenných předpisů, aby zajistil, 

že nevykazuje vady a bylo dosaženo navržené účinnosti. 

Ověřování:  

Uchazeč se zaváže provést po dokončení zkoušku tepelné integrity a neprůvzdušnosti 

konstrukce budovy a odstranit veškeré případné vady. 

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ 

F2. Instalace a uvedení do provozu nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových zdrojů energie 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Další body se udělí uchazečům, kteří zajišťují údržbu nad rámec minimálních záručních požadavků, aby zajistili správné fungování systémů. 

Ověřování:  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO nastíní rozsah údržby vyjádřený v člověkohodinách a technickém rozsahu. 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

F3. Kvalita hotové konstrukce budovy 

Hlavní dodavatel vyzkouší kvalitu hotové konstrukce budovy a jejího provedení, aby zajistil, že 

splňují specifikace návrhu, které se týkají neprůvzdušnosti. Zjistí-li vady, musí navrhnout 

nápravu. 

Alespoň u 20 % užitné vnitřní podlahové plochy budovy se provede zkouška pomocí 

přetlakové ventilace, která prokáže, že neprůvzdušnost konstrukční obálky činí u novostaveb 

4 m3/(h.m2) při 50 pascalech a u větších renovací 8 m3/(h.m2) při 50 pascalech. 

Zkouška se musí provést v souladu s normou EN 13829 nebo rovnocennými normami 

přijímanými příslušným stavebním úřadem v místě, kde se budova nachází.  

F3. Kvalita hotové konstrukce budovy 

Hlavní dodavatel vyzkouší a vyhodnotí kvalitu hotové konstrukce budovy a jejího provedení, 

aby zajistil, že splňují specifikace návrhu, které se týkají neprůvzdušnosti a spojitosti izolace. 

Zjistí-li vady, musí navrhnout nápravu. 

Tato zkouška a vyhodnocení musí mít podobu vyhodnocení tepelných snímků provedeného 

v souladu s normou EN 13187 a zkoušky pomocí přetlakové ventilace alespoň u 20 % užitné 

vnitřní podlahové plochy budovy a musí prokázat, že neprůvzdušnost konstrukční obálky činí 

u novostaveb 2 m3/(h.m2) při 50 pascalech a u větších renovací 5 m3/(h.m2) při 50 pascalech. 

Zkouška vzduchotěsnosti stavby se musí provést v souladu s normou EN 13829 nebo 

rovnocennými normami přijímanými příslušným stavebním úřadem v místě, kde se budova 



 

 

Zkouška se provede po skutečném dokončení budovy. Dodavatel musí poskytnout opis zprávy 

o prohlídce nebo osvědčení, který potvrzuje, že budova po zkoušce provedené podle 

normy EN 13829 či rovnocenného předpisu splňuje požadavek na neprůvzdušnost. 

 

 

nachází.  

Zkouška se provede po skutečném dokončení budovy. Dodavatel musí poskytnout opis zprávy 

o prohlídce nebo osvědčení, který potvrzuje, že budova po zkoušce provedené podle 

normy EN 13829 či rovnocenného předpisu splňuje požadavek na neprůvzdušnost. 

Konstrukční detaily nesmí vykazovat významné vady ani nesrovnalosti v souladu 

s normou EN 13187 nebo rovnocenným předpisem.  

F4. Systémy ovládání osvětlení 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Systémy se musí uvést do provozu v souladu s ustanovením o plnění smlouvy 3.3.1 z téhož kritéria. Hlavní dodavatel musí poskytnout provozní příručku k systémům v souladu s kritériem 3.3.1 

(technické specifikace) uvedeným v kritériích zelených veřejných zakázek pro vnitřní osvětlení. 

Uživatelé a (popřípadě) jmenovaný poskytovatel facility managementu musí být proškoleni v používání systémů. Také se musí vyřešit rozhraní se systémem hospodaření s energií v budově 

(kritérium F2).  

Projekční tým nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytne opis zprávy o prohlídce či osvědčení, který potvrzuje provedení zkoušky systémů osvětlení a uvádí 

údaje, z nichž vyplývá, že výkonnost systémů je v mezích konstrukčních parametrů. Kromě toho potvrdí, že byly poskytnuty požadované materiály a zaškolení. 

F5. Systém hospodaření s energií v budově 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Systém hospodaření s energií v budově se musí uvést do provozu v souladu s požadovanými technickými specifikacemi. Hlavní dodavatel musí poskytnout k systému hospodaření s energií 

v budově provozní příručku. Uživatelé a (popřípadě) jmenovaný poskytovatel facility managementu musí být proškoleni v používání systému. Toto proškolení se také musí týkat uživatelského 

rozhraní k analýze a stahování energetických údajů pomocí dostupných softwarových nástrojů.  

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO musí poskytnout:  

 opis zprávy o prohlídce nebo osvědčení, který potvrzuje provedení zkoušky systému hospodaření s energií v budově, 

 údaje, ze kterých vyplývá, že výkonnost systémů je v mezích konstrukčních parametrů, 

 potvrzení, že byly poskytnuty požadované materiály a zaškolení. 

F6. Instalace a uvedení do provozu nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových zdrojů energie 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové energetické systémy se musí uvést do provozu v souladu s požadovanými technickými specifikacemi. 

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO poskytne opis zprávy o prohlídce či osvědčení, který potvrzuje provedení zkoušky energetických systémů a uvádí 

údaje, z nichž vyplývá, že jejich výkonnost je v mezích konstrukčních parametrů. 

 



 

 

F7. Skladování recyklovatelného odpadu 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Po dokončení se musí potvrdit, že v budově nebo na jejím pozemku jsou vyhrazeny skladovací prostory, které uživatelům usnadní třídění recyklovatelných materiálů a výrobků po skončení 

životnosti (s odkazem na požadavky v rámci kritéria B6).  

Zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou design-build či DBO poskytne konečné podrobné plány vybudovaných recyklačních zařízení. 

 F8. Zkouška kvality ovzduší 

Hlavní dodavatel vyzkouší kvalitu ovzduší v budově nejpozději čtyři týdny po dokončení 

interiérových prací v budově zahrnujících materiály a povrchové úpravy podle kritéria D5 

a před obsazením. 

Zkouška se provede pro každou samostatnou konfiguraci místností v budově, která představuje 

> 10 % kancelářských prostor. V každé konfiguraci místností se vyzkouší dvě vzorové 

místnosti s různou orientací fasády. 

Výsledky zkoušky u každé zkoušené specifikace místností v budově musí vyhovovat 

požadavkům v tabulce g. 

Tabulka h. Parametry pro zkoušku kvality ovzduší v kancelářích 

Látky, jejichž přítomnost se má zkoušet Parametry zkoušky 

 

Celkový obsah těkavých organických 

látek (TVOC) 

< 500 μ/m3 (osmihodinový průměr) v souladu 

s normou ISO 16017-2 nebo rovnocenným 

předpisem 

Formaldehyd < 100 μ/m3 (30minutový průměr) v souladu 

s normou ISO 16000-3 nebo rovnocenným 

předpisem 

Částice Osmihodinový průměr pro dvě velikosti částic 

v souladu s normou ISO 7708 nebo rovnocenným 

předpisem: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2,5: 15 μ/m3 

 

 

Hlavní zhotovitel stavby nebo dodavatel u zakázky zadávané metodou DBO provede zkoušku 

a poskytne její výsledky, které prokazují dodržení požadovaných parametrů. Všechny hodnoty 

se musí stanovit v době běžného užívání budovy a za navržených podmínek větrání, za kterých 

systémy běžely alespoň 12–24 hodin před zkouškou. 
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G. Facility management 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

G1. Systém hospodaření s energií v budově 

Správce zařízení musí jednou měsíčně pro uživatele zpracovávat zprávy s využitím údajů ze 

systému hospodaření s energií v budově. Toto ujednání se musí každý rok podrobit přezkumu. 

Zprávy musí rozčlenit spotřebu energie na vytápění, chlazení, větrání a osvětlení podle topných 

sezón. 

Ověřování:  

Potenciální dodavatelé facility managementu nebo dodavatelé u veřejných zakázek zadávaných 

metodou DBO musí v reakci na výzvu k podání nabídky předložit navrhovaný formát zpráv.  

G1. Systém hospodaření s energií v budově 

Správce zařízení musí jednou měsíčně pro uživatele zpracovávat zprávy s využitím údajů ze 

systému hospodaření s energií v budově. Toto ujednání se musí každý rok podrobit přezkumu.  

Zprávy musí označovat směřování spotřeby energie v budově a rozčlenit spotřebu energie na 

vytápění, chlazení a osvětlení nejen podle topných sezón, ale také podle zón nebo úseků. 

Zprávy musí obsahovat doporučení nápravných opatření a/nebo dalších úspor energie, kterých 

lze dosáhnout.  

Ověřování:  

Potenciální dodavatelé facility managementu nebo dodavatelé u veřejných zakázek zadávaných 

metodou DBO musí v reakci na výzvu k podání nabídky předložit navrhovaný formát zpráv. 

G2. Smlouva o energetických službách 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Provozovatel budovy, popřípadě správce zařízení musí na základě předběžného modelu spotřeby energie budovy (viz kritérium A1) dohodnout mezní hodnoty spotřeby energie v souvislosti 

s osvětlením, vytápěním, chlazením, větráním a pomocnými zdroji. Tyto mezní hodnoty nezahrnují předpokládané zatížení spojené s uživateli, například servery a zatížení malým výkonem. 

Smlouva musí vycházet z průměrných údajů o počasí a denostupních pro danou lokalitu minimálně za deset let. Smlouva musí také vymezovat úpravy za účelem zohlednění možných budoucích 

odchylek v obsazenosti, extrémních povětrnostních jevů a tržních nákladů na energii. 

V případě překročení těchto mezních hodnot spotřeby energie by za dodatečné náklady byl odpovědný provozovatel budovy, popřípadě správce zařízení. Byla-li by spotřeba energie nižší než tyto 

mezní hodnoty, připadlo by 50 % úspor (nebo alternativní dohodnutá poměrná část úspor) veřejnému zadavateli. Toto ujednání se musí každý rok podrobit přezkumu. 

Ověřování:  

Provozovatel budovy nebo správce zařízení se smluvně zaváže dohodnuté ujednání, včetně rozsahu a mezních hodnot spotřeby energie, dodržovat. Musí stanovit proces nezávislého 

shromažďování a předkládání meziročních údajů. 
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G3. Systém nakládání s odpady 

Správce budovy zavede systémy, které uživatelům umožní třídit papír, kartóny a potravinové 

a nápojové obaly (sklo, plasty a ostatní materiály, pro které existují místní systémy tříděného 

sběru) v rámci samostatných recyklačních toků. Je-li to možné, musí se také sbírat 

a připravovat k opětovnému použití nebo recyklaci baterie, inkoustové a tonerové kazety, 

výpočetní vybavení a nábytek.  

Ověřování:  

Správci zařízení nebo dodavatelé u veřejných zakázek zadávaných metodou DBO předloží 

návrh systémů, jež se mají používat, včetně podrobností o tocích odpadu, systémech třídění, 

pracovních ujednáních a dodavatelích, kteří mají být využiti. 

G3. Systém nakládání s odpady 

Správce budovy zavede systémy, které uživatelům a cateringovým službám na místě umožní 

třídit papír (alespoň dva druhy), kartóny, potravinové a nápojové obaly (sklo, plasty a ostatní 

materiály, pro které existují místní systémy tříděného sběru) a kuchyňský odpad / odpady ze 

stravovacích zařízení v rámci samostatných recyklačních toků. Je-li to možné, musí se také 

sbírat a připravovat k opětovnému použití nebo recyklaci baterie, inkoustové a tonerové kazety, 

výpočetní vybavení a nábytek.  

Ověřování:  

Správci zařízení nebo dodavatelé u veřejných zakázek zadávaných metodou DBO předloží 

návrh systémů, jež se mají používat, včetně podrobností o tocích odpadu, systémech třídění, 

pracovních ujednáních a dodavatelích, kteří mají být využiti. 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

G4. Smlouva o energetických službách 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Musí se nezávisle shromažďovat energetické údaje, aby bylo možné meziročně sledovat energetickou náročnost budovy v porovnání s dohodnutými mezními hodnotami spotřeby energie. 

Provozovatel budovy nebo správce zařízení zařídí shromažďování údajů třetí stranou na základě účtů za veřejné služby / měřidel energií a systému hospodaření s energií v budově. 

Provozovatel a veřejný zadavatel tyto údaje jednou ročně přezkoumají s cílem určit spotřebu energie v budově a měsíční zisk/ztrátu pro provozovatele a orgán veřejné moci. 

G5. Systém nakládání s odpady 

(Tytéž požadavky u základních i komplexních kritérií) 

Správce budov musí průběžně v dohodnutých intervalech sledovat a vyčíslovat celkové množství vznikajícího odpadu a míru recyklace v budovách. Správci zařízení nebo dodavatelé u veřejných 

zakázek zadávaných metodou DBO poskytnou veřejnému zadavateli každý měsíc údaje, které vyčíslují vznik odpadu v poměru k celkovému množství odpadu vznikajícího v budově a v kg 

jednotlivých druhů odpadu. 
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3 KALKULACE NÁKLADŮ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO CYKLU  
 

Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro kancelářské budovy vycházejí z úvah o kalkulaci nákladů 

z hlediska životního cyklu. Náklady životního cyklu lze použít k posouzení celkových nákladů na vlastnictví 

kancelářské budovy v průběhu (projektované) doby její životnosti. Umožňují zejména „komparativní posouzení 

nákladů vynaložených za určené období s přihlédnutím ke všem příslušným hospodářským faktorům jak 

z hlediska počátečních investičních nákladů, tak z hlediska budoucích provozních nákladů a nákladů na obnovu 

infrastruktury“
22

.  

 

3.1 Odůvodnění a rozsah posouzení nákladů životního cyklu 
 

Kalkulace nákladů z hlediska životního cyklu má pro dosažení lepší environmentální výkonnosti obzvláštní 

význam, protože k dosažení nižších provozních nákladů životního cyklu, vyšších zbytkových hodnot majetku 

a lepší produktivity pracovníků mohou být zapotřebí vyšší počáteční investiční náklady. Jedná se tedy o metodu 

přijímání účinných dlouhodobých investičních rozhodnutí. Podle odhadů se 80 % až 90 % nákladů na provoz 

budovy určuje ve fázi projektování. Z těchto nákladů lze při uplatnění komplexních kritérií nákladově 

optimálními veřejnými službami orientačně uspořit u nových budov realisticky až 35 % a u renovací až 30 %, 

zadá-li se dobrý projekt. Zahrnou-li se do nákladů životního cyklu osobní náklady, lze dosáhnout ještě větších 

úspor, neboť úspora ve výši 1 % má hodnotu srovnatelnou přibližně s polovinou poplatků za veřejné služby pro 

typickou kancelář.  

Náklady životního cyklu jsou tedy ve fázích vymezování projektu, koncepčního návrhu a podrobného 

projektování významným nástrojem, který lze využít k výběru a ocenění konstrukčního návrhu, jenž přinese 

v průběhu životnosti aktiva nejnižší celkové náklady (a nejvyšší zbytkovou hodnotu). Zjednodušenou metodiku 

„nákladově optimální“ kalkulace nákladů z hlediska životního cyklu zavedla směrnice o energetické náročnosti 

budov v přepracovaném znění a uvádějí ji kritéria zelených veřejných zakázek EU věnovaná energii. Kalkulaci 

nákladů z hlediska životního cyklu v plném rozsahu lze provést s odkazem na normu ISO 15685-5 nebo 

rovnocenný předpis. 

 

3.2 Jak lze náklady životního cyklu snížit kritérii zelených veřejných 

zakázek 
 

Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro kancelářské budovy budou mít příznivý vliv na některé klíčové 

faktory, které ovlivňují celkové náklady životního cyklu budovy. Tyto faktory jsou stručně shrnuty níže 

s odkazem na hlavní proměnné nákladů životního cyklu, přičemž je třeba mít na paměti, že potenciální výhody 

budou vždy záviset na zvláštních vlastnostech každého projektu (např. na lokalitě, klimatických podmínkách, 

místní dostupnosti, stavebních postupech): 

 Pořízení (orientačně 20 % nákladů životního cyklu):  

- Kritéria pro výběr lze využít k získání kvalifikovaných a zkušených vedoucích projektu, 

projekčních týmů, poradců v oblasti nákladů a dodavatelů, kteří budou mít snahu snižovat riziko 

překročení nákladů a zlepšit důsledky či efekty inovačních projektů. 

- Potenciál uzavírat smlouvy o energetických službách za účelem minimalizace počátečních 

akvizičních výdajů na nové účinnější energetické technologie, nebo dokonce vylepšení konstrukce 

budovy, dokládá řada kritérií. Orgány veřejné moci mohou vylepšeními konstrukce budovy (např. 

izolací, okny) uspořit orientačně až 30 % a energetickými technologiemi (např. kombinovanou 

výrobou tepla a elektřiny, vytápěním biomasou) až 80 %. 

- Průvodní pokyny k zeleným veřejným zakázkám shrnují, jak lze úspory nákladů určit včasným 

posouzením variant, například porovnáním nákladů na renovaci a novostavbu. Orgány veřejné 

moci mohou renovací stávajících budov uspořit orientačně 10–40 %. 

                                                           
22 Langdon, Davis, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology, přehled literatury zpracovaný pro Evropskou komisi, 

květen 2007. 
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- Kritéria výstavby účinně využívající zdroje podporují snižování odpadu ze stavenišť, snižování 

nákladů na přepravu nejvýznamnějších stavebních hmot (např. betonu) a opětovné využívání 

stavebních prvků; to vše může přispět k nižším stavebním nákladům. 

 

 Provoz, údržba a výměny (orientačně 75 % nákladů životního cyklu): 

- Kritéria energetické účinnosti a racionálního hospodaření s vodou usilují o snížení poplatků za 

veřejné služby na nákladově optimální úroveň, neboť uznáváme, že veřejné služby tvoří většinu 

nákladů na provoz budovy. U nových kanceláří se odhadují orientační modelové úspory na 

vytápění, chlazení, osvětlení a větrání v rozsahu 53–74 % a u zrenovovaných kanceláří 25–53 % 

s přihlédnutím ke klimatickým odchylkám napříč EU. 

- Kritéria se také zabývají kvalitou výstavby, aby se zajistilo dosažení navržené výkonnosti, 

i správnou instalací a uvedením do provozu klimatizačních systémů a technologií 

spotřebovávajících energii z obnovitelných zdrojů, aby se zajistila jejich výkonnost podle 

specifikací návrhu. Z důkazů vyplývá, že problémy mohou vést ke spotřebě energie vyšší 

v průměru až o 30 %.  

- Významným faktorem při optimalizaci účinnosti a označení oblastí dalších potenciálních 

budoucích úspor je sledování spotřeby energie v budově. Nástroje k tomu poskytuje hospodaření 

s energií v budově a řízení dalších systémů, jako je osvětlení; těmito nástroji se zabývají zvláštní 

kritéria. Z důkazů vyplývá, že tyto systémy mohou podpořit úspory energie ve výši 15–30 %.  

- K motivaci dodavatelů minimalizovat dlouhodobé provozní náklady, včetně nákladů na energii, 

vodu a nakládání s odpady, lze ku prospěchu obou stran využít kritérium sdílení nákladů a přínosů 

s dodavateli projektů typu design-build-operate (DBO) a poskytovateli energetických služeb 

a facility managementu. 

- Kritéria zahrnují možnost provést posouzení životního cyklu (LCA) budovy, což umožňuje 

modelovat a optimalizovat životnost budovy jako celku i jednotlivých součástí na základě odhadů 

nákladů náhrady a předpokládané životnosti. 

 

 Zbytková hodnota:  

- Provádění tohoto souboru kritérií zelených veřejných zakázek prokáže, že budova má lepší 

environmentální výkonnost, což může díky tomu, že se tak snižují provozní náklady a dává 

najevo odpovědnost investice, zase přispět k udržení nebo zvýšení její budoucí hodnoty na trhu 

nemovitostí. Mohou se zlepšit její roční odpisy, jejichž tržní průměr činí orientačně 0,8 %.  

- Kritéria navrhování, uvádění do provozu, sledování a průběžného řízení služeb v budově přispějí 

k prodloužení životnosti technologií a systémů. 

- Kritéria přípravy auditů a plánů nakládání s demoličním odpadem prokazatelně snižují náklady na 

odstraňování odpadů a zhodnocují demolici budovy
23

. 

- Průvodní pokyny k zeleným veřejným zakázkám shrnují potenciální výhody projektování za 

účelem budoucí adaptability, což může dále pomoci udržet zdravou budoucí hodnotu nemovitosti. 

 

Kritéria také berou v úvahu nehmotné výhody, které ovlivňují komfort, pohodu a efektivitu uživatelů. Z důkazů 

například vyplývá, že zdravotně nezávadné budovy mohou přispět k vyšší produktivitě pracovníků a ke snížení 

časových ztrát v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, ačkoliv vyčíslení těchto výhod je složité
24

. Lidský 

aspekt budov je velmi významný vzhledem k tomu, že platy obecně představují výrazně vyšší náklady než 

náklady na provoz budovy, například na energii a vodu; byly-li by zahrnuty do výpočtů, tvořily by více než 

90 % nákladů životního cyklu. 

- Proto tato kritéria zelených veřejných zakázek obsahují kritéria „kvality životního prostředí“, která se 

týkají denního osvětlení, kvality vnitřního ovzduší a tepelné pohody, neboť všechny tyto faktory 

prokazatelně výrazně přispívají k dobrým pracovním podmínkám a produktivitě uživatelů. Podle 

důkazů může například špatná tepelná pohoda snížit produktivitu o 4–6 %, kdežto dobrá kvalita 

vnitřního ovzduší může vést k jejímu zvýšení o 8–11 %. Dobré denní osvětlení prokazatelně zlepšuje 

spánkový rytmus a bdělost.  

 

 

 

                                                           
23 

Náklady na demolici se teoreticky odhadují na 5 % nákladů životního cyklu.
 

24 
World Green Building Council, Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings, 2014.
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TECHNICKÉ PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Pomocné pokyny ke kritériu B10.1: Agregace EPD 

V kritériích pro udělení B10.1 věnovaných podrobnému projektu a funkční způsobilosti bylo popsáno, jak mohou 

uchazeči využít environmentální prohlášení o produktu (EPD) k prokázání toho, jak by snížili dopad výstavby 

kancelářské budovy na životní prostředí. Tyto stručné pokyny popisují:  

 kdy lze toto kritérium využít, 

 pravidla potřebná k zajištění srovnatelnosti nabídek a  

 technickou podporu potřebnou k výběru nabídky. 

Také se upozorňuje, že EPD musí vyhovovat normám ISO 14025 nebo EN 15804. K vyhodnocení návrhů však lze použít 

další normalizační a váhová pravidla v rámci stávajících systémů hodnocení a certifikace budov. 

1.1 Kdy lze možnost EPD využít? 

Použití kritéria B10.1 se doporučuje, pouze lze-li provést srovnání s projektem referenční budovy a/nebo s různými 

projekty budov. Má tedy význam pro tyto scénáře zadávání veřejných zakázek: 

 pokud klient již má projekt referenční budovy a posouzený výkaz výměr, který představuje orientační cenu pro 

porovnání nabídek, 

 pokud se využije projekční soutěž s cílem vybídnout projekční týmy a/nebo dodavatele k předložení inovačních 

návrhů budovy, 

 pokud musí návrhy budovy prokázat u konkrétních stavebních prvků vymezenou úroveň environmentální 

výkonnosti podle pravidel stávajícího systému hodnocení a certifikace budov.  

V rámci těchto scénářů lze jako požadavek pro udělení stanovit jakožto podklad pro zhodnocení výkonnosti agregaci 

EPD. 

1.2 Shoda použitých EPD 

Musí se sestavit EPD pro stanovené stavební prvky. Všechna tato environmentální prohlášení o produktu musí být 

vybrána ze stejných pravidel produktových kategorií. Všechna environmentální prohlášení o produktu musí vyhovovat 

normám ISO 14025 nebo EN 15804. 

Tato environmentální prohlášení o produktu mohou doplnit nové primární údaje o stavebních prvcích, ty se však musí 

podrobit analýze životního cyklu podle týchž pravidel produktových kategorií.  

Některé stávající systémy hodnocení a certifikace budov uplatňují na výsledky EPD, s cílem vytvořit srovnávací 

bodování či hodnocení, normalizační a/nebo váhová pravidla. Jsou-li pravidla produktových kategorií v souladu 

s normami ISO 14025 nebo EN 15804, lze toto srovnávací bodování či hodnocení použít a každý návrh se musí 

vyhodnotit postupem používaným v rámci jednoho systému. 

1.3 Bude k vyhodnocení nabídek zapotřebí dodatečné know-how? 

Zadavatel bude pravděpodobně vyžadovat podkladové know-how projektování a technické odborné znalosti v každém 

nabídkovém řízení na kancelářské budovy, aby mohl stanovit požadavky a vyhodnotit projekty. O účast odborníků tedy 

může požádat ve dvou hlavních fázích: 

1. Sestavování instrukcí k projektu a požadavků na funkční způsobilost: Uchazeči musí být poučeni, 

jaké technické požadavky by měli dodržet, aby se zajistila srovnatelnost předložených projektů. 

2. Hodnocení projektů a variant vylepšení: Na podporu zadavatele by mělo být provedeno technické 

zhodnocení reakcí uchazečů na tato kritéria. 

1.4 Jaké pokyny by se měly uchazečům poskytnout? 

S cílem zajistit srovnatelnost nabídek se musí do výzvy k podání nabídky zapracovat tyto technické instrukce. Mají-li se 

návrhy srovnávat s referenční budovou, musí to být zřetelně uvedeno a musí se stanovit množství určených stavebních 

prvků. 

 

 

 

 

Technické instrukce pro uchazeče, kteří k hodnocení budov využívají EPD 
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Technická záležitost, kterou je třeba 

vyřešit 

Co se tím rozumí v praxi 

a. Srovnatelnost EPD EPD se musí vybírat ze stejných pravidel produktových kategorií. Proto se 

musí systém pravidel produktových kategorií blíže určit ve výzvě k podání 

nabídky.  

Mají-li se použít normalizační a/nebo váhová pravidla systému EPD 

propojeného se stávajícím systémem certifikace budov, musí se každý 

projekt vyhodnotit podle téhož systému a pravidel.  

Míra nejistoty se musí vyřešit zařazením 1) kvalitativního posouzení 

nejistot na základě zdrojů doprovodných údajů, způsobu jejich získání 

nebo sestavení a druhu procesu a technologie, které reprezentují, 

a 2) kvantitativního posouzení dvou nejvýznamnějších stavebních prvků 

označených na základě analýzy (viz tabulky a a b v rámci kritéria B10.1). 

b. Porovnání na základě funkční 

rovnocennosti 

Deklarovaná jednotka, životnost a předpoklady, které se týkají životnosti 

náhrad, odpovídají definicím v rámci pravidel produktové kategorie 

daného výrobku nebo stavebního prvku (viz ISO 14025 nebo EN 15804). 

Při prezentaci výsledků se použije společná deklarovaná jednotka.  

c. Stavební prvky v působnosti kritérií Rozsah působnosti těchto kritérií se vztahuje minimálně na tyto stavební 

prvky: 

- základy a základové konstrukce 

- nosná rámová konstrukce, včetně trámů, sloupů a desek 

- obvodové stěny a izolace 

- podlahy a podhledy 

- vnitřní stěny 

- okna 

- střechy 

d. Definice životního cyklu budovy 

a scénáře 

Musí se zpracovat environmentální prohlášení o produktu, která se 

zabývají životním cyklem. Tato environmentální prohlášení o produktu 

také musí posoudit zatížení a výhody recyklace po skončení životnosti. 

Podíl recyklovaných nebo opětovně použitých materiálů se stanoví podle 

těchto pravidel: 

- výrobní náklady (výrobní fáze): podle pravidel v oddíle 4.3.4.3 

normy ISO 14044,  

- výstupy (fáze skončení životnosti nebo údržby): podle pravidel 

v oddíle 6.4.3 normy EN 15804. 

e. Relevance výsledků pro celou budovu 

 

Deklarovaná jednotka u každého environmentálního prohlášení o produktu 

se vynásobí příslušným množstvím ve výkazu výměr materiálů. Tak lze 

porovnat celkový dopad každého stavebního řešení na životní prostředí.  

f. Ukazatele kategorie dopadu životního 

cyklu, které je třeba použít za účelem 

vyhodnocení 

 

Použijí se minimálně ukazatele kategorie dopadu (označované jako 

parametry) uvedené v normě EN 15804:  

- potenciál globálního oteplování (GWP) 

- potenciál tvorby fotochemických oxidantů přízemního ozonu 

(POCP) 

- potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP) 

- potenciál acidifikace půdy a vody (AP) 

- potenciál eutrofizace (EP) 

- potenciál úbytku zdrojů surovin – prvků (ADP-prvky) 

- potenciál úbytku surovin pro fosilní zdroje (ADP-fosilní paliva) 

V částečném nebo plném rozsahu lze také zařadit další parametry, které 

popisují využívání zdrojů, odpad a výstupní toky, uvedené v normě 

EN 15804, jestliže se jimi již nezabývají jiná určená kritéria zelených 
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veřejných zakázek; jde např. o obsah recyklovaného materiálu či výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů. 

K vyhodnocení celkových výsledků ukazatelů v EPD nebo hodnocení za 

jednotlivé stavební prvky se pro vybrané ukazatele kategorie dopadu 

použije váhový systém. Veřejný zadavatel tento systém vybere na základě: 

- vhodného stávajícího hodnotícího váhového systému, který je 

například schválen v rámci některých systémů pravidel 

produktových kategorií, 

- váhového systému navrženého technickým hodnotitelem LCA 

(viz příloha 3). 

Je-li výsledkem nástroje LCA souhrnné bodové ohodnocení kancelářské 

budovy, vezme se v úvahu pouze výsledek těchto kategorií dopadu. 
 

 

Příloha 2 

Pomocné pokyny ke kritériu B10.1: Provádění analýzy LCA 

V kritériích pro udělení B10.1 věnovaných požadavkům na podrobný projekt a funkční způsobilost bylo popsáno, jak mohou 

uchazeči využít posouzení životního cyklu (LCA) k prokázání toho, jak snížili dopad výstavby kancelářské budovy na 

životní prostředí. Tyto stručné pokyny popisují:  

 kdy lze tato kritéria využít, 

 pravidla potřebná k zajištění srovnatelnosti nabídek a  

 technickou podporu potřebnou k výběru nabídky. 

LCA se musí vždy využít s odkazem na normy ISO 14040 / ISO 14044 nebo EN 15978. 

2.1 Kdy lze možnost LCA využít? 

Použití kritéria 10b se doporučuje, pouze lze-li varianty zlepšení porovnat s projektem referenční budovy a/nebo s různými 

projekty budov. Má tedy význam pro tyto scénáře zadávání veřejných zakázek: 

 pokud klient již má projekt referenční budovy a posouzený výkaz výměr, který představuje orientační cenu pro 

porovnání nabídek,  

 pokud se využije projekční soutěž s cílem vybídnout projekční týmy a/nebo dodavatele k předložení inovačních 

návrhů budovy, 

 pokud musí projekty budovy prokázat vymezenou úroveň funkční způsobilosti zvláštních stavebních prvků 

pomocí výpočetního nástroje založeného na LCA.  

V rámci těchto scénářů lze jako požadavek pro udělení stanovit analýzu LCA. 

2.2 Bude k vyhodnocení nabídek zapotřebí dodatečné know-how? 

Zadavatel bude pravděpodobně vyžadovat podkladové know-how projektování a technické odborné znalosti v každém 

nabídkovém řízení na kancelářské budovy, aby mohl stanovit požadavky a vyhodnotit projekty. Toto know-how si tedy může 

vyžádat ve dvou fázích zadávacího řízení: 

1. Při sestavování instrukcí k projektu a požadavků na funkční způsobilost: Uchazeči musí být poučeni, jaké 

technické požadavky by měli dodržet, aby se zajistila srovnatelnost předložených projektů. 

2. Při vyhodnocování projektů a variant vylepšení: Na podporu zadavatele by mělo být provedeno technické 

zhodnocení reakcí uchazečů na toto kritérium.  

Technický hodnotitel musí kriticky přezkoumat analýzu LCA každého uchazeče podle pokynů v příloze 3.  

2.3 Jaké pokyny by se měly uchazečům poskytnout? 

S cílem zajistit srovnatelnost nabídek je třeba do výzvy k podání nabídky zapracovat tyto technické instrukce. Mají-li se 

návrhy srovnávat s referenční budovou, musí to být zřetelně uvedeno ve stanoveném výkazu výměr materiálů. 

Technické instrukce pro uchazeče, kteří k hodnocení budov využívají LCA 

Technická záležitost, kterou je třeba 

vyřešit 

Co se tím rozumí v praxi 

a. Metoda a inventarizační údaje Za účelem zajištění srovnatelnosti se blíže určí metoda posouzení dopadu 

a údaje o inventarizační analýze životního cyklu, které má každý projekční 
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tým použít. 

K zaplnění mezer lze využít ověřené primární údaje podle pokynů 

v normách ISO 14040/14044 nebo EN 15978 a u údajů z EPD podle 

norem ISO 14025 či EN 15804. 

Míra nejistoty se musí vyřešit zařazením 1) kvalitativního posouzení nejistot 

na základě zdrojů doprovodných údajů, způsobu jejich získání nebo 

sestavení a druhu procesu a technologie, které reprezentují, 

a 2) kvantitativního posouzení dvou nejvýznamnějších stavebních prvků 

označených na základě analýzy (viz tabulky a a b v rámci kritéria B10.1). 

b. Porovnání na základě funkční 

rovnocennosti 

Jako referenční hodnota pro každý projekt se blíže určí tyto charakteristiky 

budovy (viz ISO 14040/14044 nebo EN 15978): 

- příslušné technické a funkční požadavky popsané v požadavcích 

na funkční způsobilost, 

- předpokládaný vzorec užívání, 

- požadovaná životnost. 

K předložení výsledků se pak použije společná funkční jednotka nebo 

referenční jednotka (viz ISO 14044 či EN 15978). Při vymezování funkční 

jednotky se musí vzít v úvahu životnost. 

c. Definice životního cyklu budovy 

a scénáře 

Rozmezím pro analýzu je životní cyklus (viz ISO 14040). 

V případě renovace budovy musí projekční tým orientačně odkazovat na 

modul B5 Hranice pro rekonstrukci normy EN 15978.  

Podíl recyklovaných nebo opětovně použitých materiálů se stanoví podle 

těchto pravidel: 

- výrobní náklady (výrobní fáze): podle pravidel v oddíle 4.3.4.3 

normy ISO 14044,  

- výstupy (fáze skončení životnosti nebo údržby): podle pravidel 

v oddíle 6.4.3 normy EN 15804. 

d. Stavební prvky v působnosti kritérií Rozsah působnosti těchto kritérií se vztahuje minimálně na tyto stavební 

prvky: 

- základy a základové konstrukce  

- nosná rámová konstrukce, včetně trámů, sloupů a desek 

- obvodové stěny a izolace 

- podlahy a podhledy 

- vnitřní stěny 

- okna 

- střechy 

e. Ukazatele kategorie životního cyklu, 

které je třeba použít za účelem 

vyhodnocení 

 

Použijí se minimálně ukazatele kategorie dopadu uvedené v normě 

EN 15978:  

- potenciál globálního oteplování (GWP) 

- potenciál tvorby fotochemických oxidantů přízemního ozonu 

(POCP) 

- potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP) 

- potenciál acidifikace půdy a vody (AP) 

- potenciál eutrofizace (EP) 

- potenciál úbytku zdrojů surovin – prvků (ADP-prvky) 

- potenciál úbytku surovin pro fosilní zdroje (ADP-fosilní paliva) 

V částečném nebo plném rozsahu lze také zařadit další ukazatele, které 

popisují využívání zdrojů, odpad a výstupní toky, uvedené v normě 

EN 15978, jestliže se jimi již nezabývají jiná určená kritéria zelených 

veřejných zakázek; jde např. o obsah recyklovaného materiálu či výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů. 

K vyhodnocení celkového počtu bodů se použije váhový systém pro 

vybrané ukazatele kategorie dopadu. Veřejný zadavatel tento systém vybere 
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na základě: 

- vhodného stávajícího váhového systému, jako jsou váhové 

systémy schválené v rámci některých vnitrostátních systémů LCA, 

nebo 

- váhového systému navrženého technickým hodnotitelem LCA 

(viz příloha 3). 

Je-li výsledkem nástroje LCA souhrnné bodové ohodnocení kancelářské 

budovy, vezme se v úvahu pouze výsledek kategorií dopadu označených 

v normě EN 15978. 
 

 

 

Příloha 3 

Stručné informace pro technického hodnotitele LCA 

Úlohou technického hodnotitele bude pomoci zadavateli stanovit základní pravidla pro uchazeče s odkazem na přílohu 1, 

nebo 2 v závislosti na zvolené variantě. 

Technický hodnotitel navrhne a s veřejným zadavatelem dohodne váhy výsledných ukazatelů LCIA, pokud je již předem 

neurčily varianty ii nebo iii v rámci kritéria 10B.1. 

Po obdržení nabídek technický hodnotitel: 

(i) zkontroluje způsob agregace EPD; nebo  

(ii) u LCA kriticky přezkoumá zvolenou metodiku, kvalitu údajů a srovnatelnost. 

Kritický přezkum se provede s odkazem na oddíl 6 normy ISO 14044 a tyto oddíly doporučení Evropské komise 

o environmentální stopě produktu (2013/179/EU): 

- kritický přezkum (oddíl 9, s. 68), 

- kontrolní seznam pro shromažďování údajů (příloha III), 

- požadavky na kvalitu údajů (oddíl 5.6, s. 36), 

- interpretace výsledků stanovení environmentální stopy produktu (oddíl 7, s. 61). 

 

 

 


