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Partneři

Návrhy připravila Šance pro budovy společně
s členskými firmami jejich partnerských asociací
● Zelené střechy a fasády ochlazují budovy v létě (tepelný ostrov), šetří tak
energii na chlazení a mají příznivý vliv na mikroklima také v jejím okolí.
● Systém šetrného hospodaření s vodou šetří pitnou vodu. Obojí zamezuje
rychlému odtoku srážkových vod do kanalizace.
● Cílem návrhů je odbourat bariéry a zajistit motivaci stavebníků pro využití
dešťové a šedé vody a pro aplikaci vegetačních střech a fasád.
● Návrhy jsou v souladu se Studií hospodaření se srážkovými vodami
v urbanizovaných územích, kterou předložilo Ministerstvo životního
prostředí Vládě ČR. Ta ji v říjnu 2019 vzala na vědomí.
● Stavebnictví budov (renovace a výstavba) je klíčem k oživení ekonomiky,
má velký podíl domácích výrobků a práce a tím velké multiplikátory na
fiskální veličiny české ekonomiky. Jeho podpora je výhodná investice státu.

1) Odstranění bariér pro užitkovou vodu
● V legislativě není jasná definice užitkové vody, její kvality a
možnosti jejího využití.
● Pokud chce stavebník aplikovat některý ze systémů šetrného
hospodaření s vodou, musí získat vyjádření krajské hygienické
stanice, která pokaždé rozhoduje znovu.
● Povolovací proces se tak prodlužuje a stavebník nemá jistotu
kladného výsledku.
● Řešením je zavést jasnou definici užitkové vody v zákoně o ochraně
veřejného zdraví a zároveň uvést možné způsoby využití
(splachování, praní, úklid, závlaha).
● V příslušné vyhlášce rozvést parametry, které užitková voda po
úpravě a hygienickém zabezpečení musí splňovat.

2) Srážkovné: snížené odtokové koeficienty
● Kvalitní budovy jsou zpravidla ekonomicky přínosné pro investora.
Mají nižší provozní náklady, kvalitní vnitřní prostředí se vrátí ve
vyšší produktivitě zaměstnanců. U systému šetrného hospodaření
s vodou jsou však přínosy z velké míry pro okolí a společnost.
● Jasně definovat úlevy (odtokové koeficienty) ze srážkovného pro
vlastníky, kteří zvolí šetrné řešení zpomalující odtok dešťové vody
pro částečnou ekonomickou motivaci.

3) Srážkovné: zrušit výjimku pro bytové domy
● Nejprve pro novostavby bytových domů v urbanizovaném území,
postupně pro všechny bytové domy zrušit výjimku z odvodu
srážkovného (stočného za srážkové vody).

4) Dlouhodobé programy podpory
● Dále je důležité zavedení těchto technologií podpořit z programů
typu Nová zelená úsporám či Dešťovka pro obytné budovy a
evropských fondů pro veřejné a podnikatelské projekty (OPŽP, OPK).
● Podpora komplexních projektů v jedné žádosti, možná podpora
samostatné instalace, pokud se nezablokuje další postup renovace.

5) Druhá snížená sazba DPH
● Spotřeba vody a tepla je zařazena v 10% sazbě DPH.
● Investice do snížení spotřeby vody a tepla jsou nyní v 15% sazbě
(budovy pro bydlení), resp. 21% sazbě.
● Snahou by mělo být narovnat podmínky, aby zboží a služby pro
úsporu vody a energie byly v nejnižší sazbě DPH.

6) Požadavky na hierarchii nakládání se srážkovou vodou
● Stanovení povinnosti je dalším způsobem, jak zajistit širší
využití systémů šetrného hospodaření s vodou a instalaci
zelených střech.
● Tato ustanovení je třeba zahrnout do nového stavebního
zákona (dočasně může být ve vodním zákoně).
● Do budoucna je možné plošné stanovení povinnosti, některé
požadavky lze stanovit s odloženou účinnou povinností pro
splnění podmínky předvídatelnosti na stavebním trhu.

7) Návod pro obce: stanovení požadavků v územním plánu
● Obce si mohou ve svých územních plánech stanovit pravidla pro
hospodaření s vodou v budovách, včetně možné povinnosti
instalace vegetačních střech či fasád pro některé typy budov.
● Například je možné požadovat, aby novostavby v urbanizovaném
prostředí nebo na zemědělské půdě a od určité velikosti instalovaly
systémy šetrného hospodaření s vodou či zelené střechy a fasády.
● Nyní je třeba pro obce připravit metodický návod.
● Je důležité zachovat předvídatelnost podmínek podnikatelského
prostředí a případnou povinnost stanovit s odloženou účinností
alespoň do dvou let.

8) Další opatření – informační kampaň
● Opatření ekonomického a legislativního charakteru je také
vhodné doplnit informační kampaní o problémech změn
klimatu a změně vodního cyklu a možných řešeních pro
jednotlivé typy budov.

Zakládající partneři

Děkuji za pozornost!
Petr Holub
e: petr.holub@sanceprobudovy.cz
m: +420-604 177 711
www.sanceprobudovy.cz
Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací podporujících energeticky
úsporné stavebnictví. Sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné
budovy, Sdružení EPS, Asociaci výrobců minerální izolace a Asociaci poskytovatelů
energetických služeb. Reprezentuje přes 300 firem napříč hodnotovým řetězcem
výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení mnohočetných
společenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.
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Zelená střecha založena na hydrofilní minerální vlně Green roll s využitím rozchodníkových
koberců, realizace 2020

Pasivní rodinný dům Jistebsko
realizace ATREA, 2017
Ing. arch. Zuzana Novosadová

zasakovací jezírko na dešťovou vodu
zelená střecha na části domu
vítěz soutěže Úsporný dům 2020

SKANSKA REALITY – BD Botanica K 1,2 a K 3,4
recyklace šedé vody – dodavatel technologie Koncept ekotech
Realizace: 2017–2018
Spotřebu pitné vody se nám podařilo snížit celkem až o 40
procent: Instalací úsporných armatur o 14 procent, využitím
recyklované šedé vody především ke splachování toalet
se spotřeba pitné vody snížila o dalších 26 procent.
Průzkum mezi obyvateli domu se stovkou bytů ukázal, že
naprostá většina z nich vnímá využívání šedé vody pozitivně.

ZELENÁ LIBUŠ

JSME ČLENY

LIKO-Vo: První živá výrobní hala na světě
● Prevence tepelných ostrovů okolí
velkých hal, hala LIKO-Vo své okolí
ochlazuje.
● Přírodní tepelná stabilizace v okolí –
zajišťuje zelená střecha a fasáda,
jezírko .
● Odpar vody ze střechy snižuje
tepotu o 10°C.
● Zelené plochy jsou částečně
využívané jako kořenové čistírny –
odpadní voda po pročištění je
využita k závlaze.

Úspory vody v projektech EPC
Realizovaná opatření:
• úsporné výtokové armatury (umyvadla, sprchy) a splachovače na WC (všechny typy budov)
• úsporná prádelenská technologie (nemocnice, domovy sociální péče)
• recyklace vody v bazénové technologii (plavecké areály, rehabilitační centra)
• měření (vodoměry) a sběr dat (všechny typy budov)
• monitoring a optimalizace spotřeby vody v rámci energetického managementu (všechny typy budov)
Zatím nerealizovaná opatření:
• využití dešťové vody a šedé vody na zálivku/splachování WC
• zelené střechy
Dosahované úspory v realizovaných projektech (běžně 7 až 22 % z výchozí spotřeby):
ESCO 1
…..50 tis. m3/rok (ca 9 %)
ESCO 2
…..14 tis. m3/rok (ca 11 %)
ESCO 3
…127 tis. m3/rok (ca 18 %)
ESCO 4
…..63 tis. m3/rok (ca 16 %)
Projekt v Pardubické krajské nemocnici: úspora vody 69 %

Doporučení: v OPŽP zohlednit kombinaci úspory energie a vody, podpořit
technologická opatření (prádelenská a kuchyňská technologie, výroba páry apod.)
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AFI Karlín s certifikátem BREEAM Excellent
● Důraz na vysoký standard kvality
budovy, vnitřního prostředí, nízké
náklady, redukce odpadů.
● Intenzivní zelená fasáda – objekt se
nepřehřívá, nižší nároky na
klimatizaci i vytápění budovy, snížení
prašnosti a lepší mikroklima v okolí
budovy.
● 624 zelených panelů na budově
s 60000 rostlinami, plocha 1500 m2.
● Systém vertikální zahrad
s napojením na závlahový systém
s vlastní strojovnou.

