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Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s 
nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky 
navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně 
i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. Šetrné budovy se stanou v České 
republice standardem.

Více viz: www.czgbc.org

Hub je inspirativní pracovní prostor kombinující výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny  a 
podnikatelského inkubátoru. Využívají jej nezávislí profesionálové, zástupci firemní či neziskové sféry a široká 
veřejnost, která chce pravidelně získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Existuje proto, aby v něm 
vznikaly a prakticky se realizovaly inovace. Jako podporu k tomu Hub poskytuje fyzický prostor, pořádá a hostí 
akce a realizuje akcelerační program. Navíc funguje jako součást mezinárodní sítě více než 70 Hubů po celém 
světě, která umožňuje škálování byznysu i šíření myšlenek napříč všemi kontinenty.

Termín společensky prospěšné podnikání označuje podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je řešit společenský 
nebo environmentální problém. Podnikání zde tedy slouží jako prostředek, nikoliv cíl a zisk je investován zpět 
do rozvoje podniku.

PARTNEŘI PROJEKTU

http://www.czgbc.org


SPOLUVYTVÁŘENÍ NÁRODNÍCH RENOVAČNÍCH STRATEGI

NAŠE BUDOVY MOHOU BÝT LEPŠÍ, NEŽ JSOU DNES

BUILD UPON je největší projekt spojený s renovacemi budov na světě - propojuje více než 1 000 organizací 
ze 13 zemí, v letech 2016-17 se uspořádá 80 různých akcí.

Snahou je akcelerovat renovace v Evropě přes pomoc jednotlivým zemím vytvořit renovační strategie pro 
jejich stávající budovy, a to v termínu daném EU, tedy 30. dubna 2017.

Tyto strategie jsou klíčové pro snížení spotřeby energie v Evropě, snížení dopadu klimatických změn a 
vytvoření budov, které přinesou vyšší kvalitu života pro každého..

Cíl č.1 workshopu

Podpora národní renovační strategie – identifikace 
bariér: 

1. Podnítit intenzivní diskuzi na téma renovace 
budov rezidenčního sektoru

2. Na základě této diskuze identifikovat kritické 
aspekty, které intenzivnější renovace brzdí

3. Diskutovat cesty, jak tyto kritické body odstranit 
nebo zmírnit pomocí vhodných iniciativ

4. Podpořit zakomponování těchto iniciativ do 
renovační strategie

Cíl č.2 workshopu

Podpora národní renovační strategie - komunikace

1. Vtáhnout do hry média a odborníky na 
komunikaci, protože v rezidenčním sektoru 
je i přes existenci dotačních programů, 
provázených informační kampaní, v 
současnosti nedostatečné povědomí o 
kvalitních renovacích.

2. Diskutovat možné způsoby, jak komunikovat 
přínosy šetrných budov pro širší veřejnost

3. Identifikovat klíčová témata, která budou 
zajímavá pro média i veřejnost



NAŠE VÝZVA

EU požaduje po členských zemích vytvoření ‘národních renovačních strategií’. Jde o dlouhodobé strategie pro 
renovování všech typů budov do kvalitních standardů z pohledu jejich energetické náročnosti.

První strategie musely být představeny do 30. dubna 2014, s tím, že další verze strategií musí být předloženy 
každé tři roky, další tedy do 30. dubna 2017. Takže, jak jsme na tom?

V současnosti mnoho jednotlivců i organizací, které jsou v této výzvě nějakým způsobem zainteresované, 
nejsou často dostatečně efektivní ve svých případných aktivitách nebo přímo při diskuzi nad národní renovační 
strategií. Efektivní spolupráci všech zainteresovaných z různých odvětví totiž chybí struktura a koordinace mezi 
sebou a vůči poskytovatelům mnohých dostupných iniciativ. Proto mnoho evropských zemí v současnosti 
nemá dostatečně kvalitní strategie.

Název BUILD UPON přímo definuje smysl činnosti v tomto projektu: jako komunita děláme spoustu práce s 
cílem pomoci renovovat budovy v naší zemi kvalitně. Teď je na čase na těchto slušných základech dále stavět 
(„build upon“), spojit síly a využít získané zdroje informací a popsané iniciativy - s cílem zvýšit jejich dopad.

Projekt má za cíl zmobilizovat 1 000 klíčových stakeholderů – z oblastí veřejné správy a byznysu přes neziskové 
organizace až po uživatele budov – napříč 13 zeměmi se záměrem spoluvytvářet prostředí pro potřebnou 
změnu v oblasti renovací stávajících budov.

V následujícím období - letech 2016 a 2017 bude zorganizováno více než 80 akcí – seminářů a workshopů v 
hlavních i regionálních městech zemí konzorcia, kde se budou národní renovační strategie diskutovat v rámci 
široké komunity a vytvářet náměty na jejich zkvalitnění.



Dialog

Česká republika bude v roce 2016 hostit řadu seminářů a akcí, zaměřených na vytvoření a plnění národní 
renovační strategie. Bude se jednat o řadu akcí na národní úrovni (zejména v Praze), na regionální úrovni (v 
dalších větších městech) a na evropské úrovni s cílem propojit národní aktivity a seznámit vzájemně evropské 
představitele a jejich práci na národních renovačních strategiích.

První ze série národních workshopů se věnuje rezidenčním budovám a existujícím bariérám, které lze v tomto 
sektoru identifikovat. Cílem pak je hledat řešení, tedy vhodné mechanizmy a iniciativy, které budou mít za 
cíl zlepšit situaci v rezidenčním sektoru a akcelerovat stavebnictví s cílem mít kvalitní budovy v co největším 
počtu. 

Na workshopu se sešlo široké portfolio stakeholderů z různých oblastí stavebnictví, ale i komunikací nebo 
uživatelů bytů.

Hlavním cílem prvního workshopu je podpora národní renovační strategie v oblasti rezidenčních budov.

Tento cíl má v této specifické oblasti budov dvě hlavní části:

• Identifikace bariér renovací budov a hledání iniciativ pro rozvoj kvalitních renovací 

• Komunikace kvalitních šetrných budov vůči médiím jako prostředku komunikace k široké veřejnosti

ÚČEL WORKSHOPU

Hlavní účel workshopu vidíme v: 

1. Nastartování diskuze nad kvalitou budov a renovací v České republice

2. Propojení různých aktérů v branži, tedy od designu, developmentu přes zástupce realitního trhu a 
realizační společnosti až po uživatele jednotlivých bytů

3. Poskytnutí prostoru i protichůdným názorům bez ohledu na „sílu“ jednotlivých aktérů

4. Diskuzi komunikace kvalitních řešení rezidenčních budov vůči veřejnosti s cílem podnítit vznik 
poptávky

Velký přínos workshopu vidíme v setkání se lidí z různých segmentů stavebního sektoru a dále zejména 
v setkání stakeholderů, kteří mají na trhu odlišné přístupy k řešení šetrnosti budov.



Průběh workshopu

Na úvod workshopu Simona Kalvoda, výkonná 
ředitelka České rady pro šetrné budovy přivítala 
účastníky, představila činnost Rady a cíle, které 
má a také činnosti v rámci projektu Build Upon. Po 
představení hlavních aktérů semináře – panelistů 
– předala slovo moderátorovi dopolední diskuze 
Františkovi Macholdovi. 

Před samotným zahájením workshopu proběhl 
networking v neformálním duchu s kávou a 
občerstvením.

Diskuze byla zahájena informací ze strany panelistů 
o jejich pohledu na stav rezidenčního sektoru, jejich 
roli a ambicích. Podstatnou úlohu hraje hledisko 
trhu, tedy to, čím je jejich byznys motivován a 
tedy jakým způsobem reflektují požadavky trhu – 
zejména laické veřejnosti.

Zástupci developerů i uživatelů budov jsou na 
českém trhu rozdělení do tří hlavních skupin. 
Jedna pokrývá požadavky klientů na nejnižší 
pořizovací cenu a tedy kvalita a standardy jejich 
rezidenčních budov jsou na minimální požadované 
úrovni národních předpisů. Zároveň celková 
kvalita a trvanlivost takových staveb je diskutabilní. 
Druhou skupinu tvoří mainstream, který vychází 
z požadavků většiny klientů na obvyklý standard 
respektive nadstandard. Třetí skupina je tvořena 
leadry na trhu v oblasti šetrného stavebnictví a 
pasivních řešení budov. Ta zahrnuje jednotky 
procent trhu.

Konzultační společnosti a dodavatelé staveb jsou 
připraveni na přípravu a realizaci šetrných budov, 
zvládají dodávat a instalovat kvalitní technologie a 
stavební řešení. Shodují se, že klíčovým problémem 
jsou často kvalita realizace a dozoru a pak také - 
především v případě pasivního standardu budov 
- neznalost uživatelů a nepochopení, jak správně 
byt nebo dům užívat a využít tak jeho možností a 
potenciálu šetřit energii.

Klíčovým tématem šetrných řešení je správné a 
dostatečné větrání a vhodná technologie. Toto 
musí být součástí osvěty veřejnosti.

V další části byly diskutovány formou malých round tablů v malých skupinkách účastníků dílčí aspekty 
rezidenčních staveb s tím, že následovalo společné závěrečné zhodnocení akce a moderátorem byly 
sumarizovány závěry dílčích i společné diskuze.  

VIDEO Z AKCE: vimeo.com/169538113 vimeo.com/169219110

https://vimeo.com/169538113
https://vimeo.com/169219110


Názory účastníků

„Musíme se na renovace rezidenčních 
budov dívat komplexně a hledat 
komplexní řešení. Dnešní setkání lidí 
z různých oblastí je proto významný 
posun vpřed.

Například v oblasti komerčních budov 
je trh v tomto směru dál - šetrnost je 
vyžadována nájemci. U rezidenčních 
budov je potřeba ještě hodně pracovat 
s veřejností.“

František Macholda, senior konzultant, analytik a 
koordinátor projektů, energetický specialista, konzultant 
certifikačních systémů, EkoWATT

„Nečekáme jen, s jakými požadavky 
přijde klient, ale sami mu chceme nabízet 
lepší a kvalitnější řešení. Nesnažíme se 
mu jako laikovi vysvětlovat technické 
detaily, ale vysvětlíme mu hodnotu, 
kterou si pořizuje a kterou reálně pocítí 
třeba až za několik let – zejména zdravé 
vnitřní prostředí“

Pavel Krumpár, obchodní ředitel, JRD

„Klíčová je práce s veřejností ve smyslu 
podávat informace, které nebudou 
technické a akademické, ale budou cílit 
na emoční stránku. Například vysvětlit, 
že šetrná budova znamená zdravé 
vnitřní prostředí a tedy kvalitnější 
spánek a vyšší produktivita práce.“

Kamila Čadková, Account Director, Crest 
Communications



Pohled jednotlivých skupin

Pohled konzultační společnosti

Na celkových provozních nákladech domácností 
se spotřeba energie podílí relativně málo, nicméně 
riziko energetické chudoby se podle výzkumu 
Evropské Komise týká v ČR asi 20% populace.

Náklady na vytápění jsou i u ne zcela kvalitních 
budov obvykle menší než náklady na přípravu 
teplé vody, proto je potřeba se v souvislosti s 
optimalizací a řešením šetrných budov velmi 
věnovat hospodaření s teplou vodou.

Problém také nastává u objektů připojených k 
CZT, kdy snížením spotřeby dochází ke zvýšení 
fixních položek nákladů nebo jednotkové ceny 
tepla a k finanční úspoře pak nedochází.

Pohled developera

Obecně pohled developera na realizace budov 
začíná projektovou přípravou a přes stavební 
povolení, realizaci a kolaudaci končí prodejem 
bytů konečnému klientovi - uživateli. Zájem 
o provozní stránku je tedy minimální a spíš 
výjimečný. 

Zároveň většina developerů se soustředí „pouze“ 
na plnění požadavků klienta, obvykle s tlakem na 
co nejnižší pořizovací cenu. 

Existují však výjimky, kdy se developer snaží klienta 
zároveň poučit a vysvětlit mu důležitost kvality i 
při mírně vyšší investici, která ale je smysluplná a 
z dlouhodobějšího hlediska výhodná.

Pohled vlastníka/uživatele bytu

Při koupi/renovaci ho zajímají především náklady 
na investici. Podíl těch, kteří se zajímají o celkové 
náklady z dlouhodobého hlediska, je dost, 
protože výše měsíčních plateb je pro koncového 
uživatele podstatná. 

Nicméně ceny energie jsou relativně nízké na to, 
aby většinu klientů přiměly volit vyšší investici do 
kvalitnější realizace. Úspora na energiích je totiž v 
porovnání s jinými měsíčními platbami (například 
za telefon a internet) nízká. 

Významnější podíl má spotřeba (a možná úspora) 
na přípravě teplé vody, zatímco velmi málo na 
vytápění.

Relativně málo lidí zatím slyší na kvalitnější vnitřní 
prostředí díky kvalitnější renovaci. Podíl je ale na 
vzestupu.

Pohled komunikační společnosti

Komunikace vůči veřejnosti je v oblasti 
rezidenčních budov jednoznačně klíčovým 
aspektem respektive bariérou výrazného 
rozšíření. U novostaveb se stavebník obvykle 
více zajímá o možnosti, má projektanta a ten 
může případně poradit. I když i v této oblasti jsou 
velké nedostatky a budování kapacit odborníků 
je spolu s edukací veřejnosti klíčová. V případě 
renovací se práce často provádí svépomocí a 
kvalitní šetrná řešení jsou pak realizována pouze 
u uvědomělé veřejnosti.

Je potřeba působit na emoce veřejnosti a 
vysvětlovat ne technické detail, ale výsledný efekt 
určitého řešení. Zde klíčovou roli mohou sehrát 
kromě médií také například sdružení obchodníků 
konkrétních materiálů a technologií.



Analýza účastníků workshopu

Česká rada pro šetrné budovy cílí nejen v rámci 
projektu BUILD UPON na co nejširší okruh 
stakeholderů s cílem hledat společný zájem a 
konsenzus všech. Následující graf ukazuje podíl 
jednotlivých kategorií účastníků. 

Stakeholdeři

Zjistěte kdo je kdo na interaktivní 
mapě stakeholderů v České republice

Stavební sektor je v oblasti šetrných budov 
tradičně zastoupen největším podílem, proto 
je v následujícím grafu uvedeno podrobnější 
rozdělení tohoto segmentu.

Účastníci

Zjistěte kdo je kdo na interaktivní 
mapě účastníků workshopu
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Hodnocení systému stakeholderů účastníky

Následující grafika znázorňuje rozložení hodnocení jednotlivých kategorií stakeholderů, provedené na 
workshopu. Jedná se o subjektivní hodnocení – pohled na stávající stav činnosti zástupců jednotlivých kategorií 
(v řádcích) v oblasti podpory a vzniku kvalitních rezidenčních budov.



Závěr a další pokračování

Na závěr workshopu byly moderátorem sumarizovány závěry a doporučení, která jsou shrnuta v následujícím 
přehledu. Při závěrečné debatě bylo účastníky velmi pozitivně kvitováno, že Česká rada pro šetrné budovy 
sezvala k jednomu stolu zástupce různých odvětví stavebního byznysu z oblasti rezidenčních budov, a že byli 
přítomni jak zástupci progresivních lídrů trhu v oblasti šetrných budov, tak i zástupci mainstreamu, kteří měli 
možnost diskutovat a osvětlit svůj pohled.

ZÁVĚRY

Z průběhu velmi aktivního diskuzního workshopu 
vzešlo několik závěrů a doporučení, které budou 
využity pro další podobná setkání a při spolupráci s 
veřejnou správou při aktualizaci renovační strategie.

1. Jednoznačně je potřeba pokračovat v diskuzích, 
kterých se budou účastnit zástupci z různých 
segmentů stavebního byznysu a jiných 
dotčených stran. Zároveň je potřeba dát prostor 
přednést svůj názor všem bez ohledu na jejich 
sílu na trhu.

2. V oblasti rezidenčních budov je klíčové 
vzdělávání veřejnosti tak, aby právě veřejnost 
mohla vytvářet poptávku po dobrých kvalitních 
řešeních. To v rezidenčním sektoru zatím velmi 
chybí, zatímco například v komerčním sektoru je 
to již zaběhlé.

3. Je potřeba zajistit dostatečné kapacity 
odborníků, kteří pomáhají laické veřejnosti při 
rozhodování – jedná se o projektanty, architekty, 
stavitele, energetické specialisty, konzultanty, 
specialisty na dotační tituly apod.

4. Veřejnosti je potřeba vysvětlovat především 
výsledný přínos – efekt, který jim kvalitní řešení 
budovy  přinese. Jde zejména o kvalitní vnitřní 
prostředí, stabilnější teploty v extrémních letních 
a zimních obdobích.

5. Do hry je potřeba vtáhnout média, tedy dát 
jim dostatečně atraktivní argumenty, aby se 
energetická efektivita a kvalitní šetrné budovy 
zviditelnily v médiích.

6. Je potřeba hledat komplexní řešení, nevytržená 
z kontextu, následně šířená nezkresleně a v 
laicky akceptovatelné formě.



Jak se k nám připojit?

RenoWiki

V oblasti energetické efektivnosti se děje mnoho 
a není jednoduché stíhat vše sledovat. RenoWiki 
je nástroj, který má sloužit ke spolupráci při 
tvorbě nové národní renovační strategie - pomoci 
koordinovat jednotlivé důležité iniciativy.

Existuje mnoho dobrých databází a zdrojů 
informací, ale RenoWiki je přehledný souhrn 
všech klíčových iniciativ pro každou ze zemí. 
Tvorba kvalitních národních renovačních strategií 
vyžaduje, aby zúčastnění měli dobrý přehled o 
široké škále různých iniciativ, aby je byli schopní 
efektivně a strategicky koordinovat. K tomu 
RenoWiki může pomoci. Sami můžete sledovat, 
přidávat a upravovat tyto iniciativy.

RenoWiki není jen informační nástroj. Slouží jako 
podpora ke strategické diskuzi o renovačních 
strategiích:

• k propojení stakeholderů a expertů, kteří si 
mohou předávat znalosti a zkušenosti o jejich 
iniciativách z různých zemí, a kteří tak mohou 
pomoci překonat podobné bariéry v jejich 
zemi;

• pomáhá stakeholderům porozumět různým 
typům iniciativ, jejich definicím a měření jejich 
dopadu;

Napište nám

Facebook: www.facebook.com/setrnebudovy

Twitter: www.twitter.com/czgbc (@czgbc)

Tým projektu BUILD UPON

13 rad pro šetrné budovy (Green Building Council, 
GBC) z celé Evropy jsou součástí tohoto projektu. 
Koordinátorem je Španělská rada s podporou 
Světové rady WorldGBC. Hlavní fáze projektu 
jsou dále vedeny Českou, Italskou, Irskou a 
Švédskou radou. Rady jsou neziskové organizace 
se členskou základnou - integrují společnosti 
a organizace z různých sektorů ekonomiky s 
vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl 
a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými 
jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, 
vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto 
vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně 
i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, 
které zvyšuje kvalitu života.

http://www.facebook.com/setrnebudovy
http://www.twitter.com/czgbc
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