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1 Úvod 

V dnešní uspěchané době se investoři mnohdy nezamýšlí nad následky stavební výroby 

v souvislosti s ekologií. Zpravidla při samostatné výstavbě rodinného domu dochází 

k produkci negativních emisních látek do ovzduší, půdy i vody, které mají nežádoucí 

dopady na životní prostředí i zdraví člověka. 

Cílem této diplomové práce je nalézt ekologické vlivy vznikající při výstavbě rodinného 

domu a najít pro něj optimální způsob financování. Problematika dopadů stavebnictví  

na životní prostředí bude provedena na základě zjištění emisních hodnot stavebních 

materiálů nalezených v katalogu Envimat. Po získání vhodných alternativ materiálů,  

které produkují nižší objem negativních emisních složek, bude sestaven rozpočet stavby. 

Na základě konkrétních variant orientačních propočtů hypotečních úvěrů, které poskytne 

bankovní společnost, dojde k vyhodnocení optimální možnosti financování výstavby 

domu fiktivním manželským párem. Nejprve bude popsána teoretická část, na ni naváže 

praktická část. 

V teoretické části budou vysvětleny pojmy související s ekologickými aspekty  

ve stavebnictví. Jde především o definici emisí, ekologické a uhlíkové stopy, klimatické 

změny a ekologie ve stavebnictví.  V kapitole Projektové řízení stavebních projektů bude 

objasněn projekt a životní cyklus stavby. Druhy rozpočtů, náklady stavby i samostatná 

cena bude rozepsána v kapitole Tvorba cen ve stavebnictví. Poslední kapitolou teoretické 

části bude Financování bydlení. Dojde k představení vlastních a cizích finanční zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že současný trh nabízí hned několik variant financování bydlení cizími 

zdroji, budou podrobněji definovány pojmy stavební spoření, hypoteční úvěr a dotace.  

Praktická část zhodnotí ekologické vlivy při výstavbě domu, ze kterých se budou odvíjet 

možnosti financování bydlení. Na úvod proběhne charakteristika konkrétního projektu 

rodinného domu. Z rozpočtu se vyjmou nákladově významné položky, u kterých se 

následně uskuteční hledání alternativních materiálů s ohledem na ekologii.  

Po stanovení celkových nákladů na výstavbu rodinného domu prostřednictvím 

položkového rozpočtu bude zvážena možnost úspory provozních nákladů a zatížení 

životního prostředí za předpokladu využití systému pro splachování WC a zalévání 

zahrady srážkovou vodou. Naváže podkapitola soustředěná na úsporu provozních 

nákladů spojených se zdroji tepla a ohřevem vody. Poslední kapitola posoudí varianty 

financování výstavby rodinného domu pro modelovou situaci manželského páru.  
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2 Ekologické aspekty ve stavebnictví 

2.1 Základní pojmy 

Nejprve je nutné vymezit pojem životní prostředí. Ten je v zákoně č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí definován následovně: ,,Životním prostředím je vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 

a energie.“ Lidstvo a složky životního prostředí na sebe oboustranně působí.  

Životní prostředí tedy představuje soubor syntetické a naturální součásti materiálního 

světa a vzájemné působení veškerých složek, které nás obklopují, a mají vliv nejenom  

na život lidí, ale i všech živých organismů. [1] [2, s. 5] 

Ekologie je charakterizována jako věda, která se zabývá vztahy mezi organismy  

a jejich prostředím. Organismy tvoří rostliny, mikroorganismy, lidé a zvířata. 

S výrazy ekologie a životní prostředí úzce souvisí následující pojmy: 

• Ekosystém je funkční soustava živých i neživých složek životního prostředí.  

Tyto složky jsou vzájemně spojeny prostřednictvím výměny látek, tokem energie 

a předáváním informací, oboustranně se ovlivňují a vyvíjejí v určitém čase  

a v prostoru. 

• Ekologická stabilita je způsobilost ekosystému vyrovnat se se změnami,  

které způsobili vnější činitelé a zachovávat své přirozené funkce a vlastnosti. 

• Únosné zatížení území představuje takové zatížení území lidskou činností,  

při němž není poškozeno životní prostředí, především jeho složky,  

funkce ekosystémů či ekologická stabilita. 

• Trvale udržitelný rozvoj společnosti značí rozvoj zajišťující možnost 

uspokojení základních životních potřeb současných i budoucích generací 

a zároveň nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. 

• Přírodní zdroje jsou části živé či neživé přírody, které člověk využívá, případně 

je může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje  

jsou schopny se při postupném spotřebování částečně či úplně obnovovat  

buď samy, nebo v důsledku lidské činnosti. Neobnovitelné přírodní zdroje  

po jejich spotřebování zanikají. 

• Znečišťování a poškozování životního prostředí představuje vnášení 

fyzikálních, chemických či biologických složek do životního prostředí vlivem 

člověka. Tyto složky jsou pro dané prostředí cizorodé z hlediska své podstaty 

nebo množství. 
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• Ochrana životního prostředí je soubor všech činností, jejichž prostřednictvím  

je předcházeno znečišťování nebo poškozování životního prostředí, popř. se míra 

znečišťování nebo poškozování životního prostředí snižuje a odstraňuje.  

Zabývá se jak ochranou životního prostředí jako celku, tak ochranou jednotlivých 

složek, druhů organismů, určitých ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. 

• Ekologická újma je úbytek či oslabení přirozených funkcí ekosystémů,  

které vznikají poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů 

vlivem člověka. [1] 

2.1.1 Klimatická změna 

Klimatická změna je v současné době jednou z nejdůležitějších otázek v oblasti ekologie, 

politiky a také ekonomie. S rostoucí globální teplotou dochází ke změně počasí a růstu 

hladin oceánů. Zvyšuje se počet extrémních jevů v podobě tornád či povodní na naší 

planetě. Změna klimatu vzniká příčinou příliš rychlé zvýšení koncentrace skleníkových 

plynů v zemské atmosféře. V případě, že lidstvo nezačne vykonávat opatření proti  

této příčině, lze v následujícím století očekávat fatální následky klimatických změn. 

2.1.2 Ekologická stopa 

Ekologická stopa se zabývá lidskými požadavky na přírodní zdroje, které měří spolu 

s množstvím odpadů. Toto množství je vyjádřeno v plošných jednotkách, tedy globálních 

hektarech. Určuje objem a rychlost spotřeby přírodních zdrojů, a to masa, dřeva a jiného 

paliva, zemědělských plodin a výroby odpadů, čímž je komunální odpad a oxid uhličitý, 

který je vypouštěný do atmosféry. Spotřeba těchto přírodních zdrojů je srovnávána  

se způsobilostí přírody, zda je schopná tyto odpady vstřebávat, likvidovat a také tvořit 

nové zdroje – biokapacitu.  

Ekologická stopa bývá obvykle zjištěna jako jedno číslo. Může být stanovena  

na globální, státní či regionální úrovni, nebo pro jednotlivce či aktivity. [3] 

2.1.3 Uhlíková stopa 

Uhlíková stopa značí míru dopadu lidské činnosti na životní prostředí (především 

na změny klimatu). Je měřítkem množství emisí skleníkových plynů vznikajících 

z jistých aktivit či výrobků. Výsledky jsou udávány v ekvivalentech CO2. Výše uhlíkové 

stopy lze určit na úrovni národní, městské, individuální, podnikové nebo na úrovni 

výrobku. [4] 

• Uhlíková stopa podniku měří jeho aktivitu na životní prostředí, obzvláště 

na klimatické změny. Zobrazuje objem skleníkových plynů příslušící dané 

činnosti podniku. [5] 
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• Uhlíková stopa úřadu stejně jako uhlíková stopa podniku vyměřuje množství 

skleníkových plynů plynoucích z jisté činnosti instituce či úřadu. 

• Uhlíková stopa produktu prezentuje veškeré množství emisí skleníkových plynů 

vznikajících v průběhu životního cyklu produktu nebo služby.  

• Uhlíkově neutrální akce znamenají, že uhlíková stopa má nulové emise. [4] 

Mezi nejvýznamnější skleníkový plyn patří bezprostředně oxid uhličitý, který se značí 

CO2 a uvolňuje se při spalování fosilních paliv, např. ropy, zemního plynu, uhlí apod. 

CO2 vzniká také příčinou změny využívání půdy nebo odlesňováním. Dalším důležitým 

skleníkovým plynem je metan, značen CH4. Ten vzniká v zemědělství a při velkém 

množství procesů, jako je těžba uhlí nebo ukládání odpadu na skládku. Do mezinárodních 

inventur dále patří následující skleníkové plyny: N2O – oxid dusný, SF6 – fluorid sodný, 

NF3 – fluorid sírový, HFCS – freony a PFCC – fluorované uhlovodíky. 

2.1.4 Emise 

Emise se dělí na přímé a nepřímé.  

Přímé emise vyjadřují výši emisí skleníkových plynů, které jsou produkovány při určité 

činnosti, jako je výroba elektřiny a vytápění, spalování pohonných hmot nebo ukládání 

odpadů na skládku. Je méně náročná na stanovení, je možné ji snadněji kontrolovat, 

eventuálně snižovat. 

Nepřímé emise prezentují objem emisí skleníkových plynů, které jsou produkovány 

v průběhu celého životního cyklu výrobků, tedy od jejich výroby až po případnou 

likvidaci. Jde převážně o emise, které se pojí k výstavbě domů, výrobě stavebních 

materiálů nebo vznikají při výrobě automobilů. Jejich výpočet závisí na údajích z analýzy 

životního cyklu výrobků. Na makro úrovni (např. město) není snadné zjistit nepřímé 

emise. Používají se pro stanovení emisí pro podniky nebo domácnosti. [6] 

Emise, které se pojí s aktivitami podniku, se dělí do tří oblastí (podle GHG Protokolu). 

Tyto oblasti se nazývají Scope a v současné době patří k používaným mezinárodním 

standardům. 

Oblast Scope 1 jsou přímé emise, tedy činnosti patřící pod určitý podnik, který  

je kontroluje. Při činnostech jsou produkovány emise přímo do ovzduší. Jejich příkladem 

jsou emise z kotlů, které spalují fosilní paliva v podniku, emise produkovány firemními 

automobily, emise plynoucí z průmyslových procesů, ze zpracování odpadů  

nebo z čištění odpadních vod používaných pro zařízením v podniku. 

Druhá oblast nazývána Scope 2 představuje nepřímé emise z energie. Jde o emise,  

které se pojí k spotřebě nakoupené energie, jako je elektřina, teplo, pára nebo chlazení. 

V podniku vznikají nepřímo při činnostech podniku. Zdroje těchto emisí podnik přímo 

nekontroluje, ale i přesto ovlivňuje jejich množství. V případě, že samostatný podnik 
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vyrábí energii (tj. elektřina či teplo), kterou prodává odběratelům nebo prodává 

nakoupenou energii dalším odběratelům a jejíž velikost měří, je odečtena od celkových 

emisí Scope 2. Postup pro výpočet Scope 2 emisí byl zaveden v roce 2015.  

Poslední oblast Scope 3 zobrazuje další nepřímé emise, které vznikají činností podniku. 

Podnik je nekontroluje ani nevlastní. I přesto nejsou posuzovány jako Scope 2.  

Jedná se např. o služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku apod.).  

Kategorie emisí Scope 1 a Scope 2 lze na úrovni podniku lépe srovnat než oblast emisí 

Scope 3. Příčinou je nepřesná definice Scope3. [6]  

 

Schéma 1: Produkce emisí podle GHG Protokolu. [6] 

2.2 Ekologie ve stavebnictví 

Stavebnictví zatěžuje životní prostředí již od výroby stavebních hmot, těžby surovin, 

spotřeby energie přes projekční činnost, výstavbu (kdy je mj. okolí staveniště 

obklopováno hlukem a prašností), až po fázi užívání staveb a případnou likvidaci. 

Existuje šest základních požadavků na stavební materiály používaných při výstavbě,  

které jsou vyžadovány v rámci kvalitní výstavby: musí být zajištěna statika a stabilita 

objektů, protihluková ochrana, dodržena požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, 

sníženo zatížení životního prostředí, stavby musí při jejich užívání vykazovat bezpečnost 

a pohodu, a v neposlední řade úspornost energie. [2, s. 37] 

Životní prostředí je vlivem stavebnictví v porovnání s ostatním odvětvím průmyslu 

a služeb zatěžováno odlišnými faktory. Těmito faktory může být různorodý charakter 

jednotlivých staveb, různá lokalita výstavby, závislost výstavby na meteorologických 
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podmínkách – sezónní práce, práce na nechráněném pracovišti, výrobní cyklus  

je zdlouhavý, dochází k záboru (většinou zemědělské) půdy, stavební materiály  

mají značnou hmotnost, která způsobuje vysoké nároky na dopravu a těžbu. Emise,  

které jsou produkovány dopravními prostředky, je možné snížit volbou vhodného 

dopravního prostředku, snížením hmotnosti stavby a zkrácením dopravní vzdálenosti. 

Železniční doprava je pro stavebnictví spíše nevhodná, jelikož nevede přímo na místo 

výstavby. Lze ji využívat pouze výjimečně. V případě snížení hmotnosti stavby je nutné 

uvažovat již ve fázi hrubé stavby, a to o vhodném výběru stavebních materiálů, u kterých 

je třeba zohlednit ekologická kritéria. Vhodný výběr stavebních materiálů má vliv  

na životní prostředí. V případě posouzení na m3 nebo kg je nejvíce náročná ocel  

a nejméně náročné dřevo. Při posuzování zatížení životního prostředí z hlediska 

materiálové únosnosti stanovenou v jednotkách pevnosti MPa je nejnáročnější cihelné 

zdivo, u kterého jsou vysoké i emise a zábor půdy. Dopravní náročnost je stanovena  

na základě spotřeby pohonných hmot v jednotkách tkm. [2, s. 42-43] 

Energetická náročnost staveb je rozdělena na: 

• investiční energii – investovaná na výstavbu a demolici stavby, energie 

spotřebovaných materiálů; 

• provozní energie – počítá se na jednotku užitkové plochy či obestavěného prostoru 

při jeho užívání. [2, s. 40] 

2.2.1 Stavební hmoty 

Životní prostředí je zatěžováno mimo jiné výrobou stavebních materiálů, a to přímo 

(těžba surovin, emise z mechanických technologických procesů v podobě drcení či mletí, 

emise z tepelných technologických procesů) a nepřímo (doprava – v případě vyššího 

množství materiálu, spotřeba elektřiny – při jejíž výrobě dochází k znečišťování ovzduší). 

V důsledku těžby surovin probíhající povrchovým způsobem dochází k zničení krajiny, 

k prozatímnímu či trvalému záboru zemědělské půdy, v některých případech  

dokonce k devastaci lesa. Po těžbě je nutné navrátit tyto prostory do původního stavu.  

Ovšem proces rekultivace trvá několik let, a ne vždy je možné ho provést.  

Spotřebou neobnovitelných přírodních zdrojů může dojít k nevyhovujícímu 

hospodářskému zužitkování způsobující nedostatek těchto zdrojů v budoucnosti.  

Zábor půdy je spojen s mocností ložiska, technologickými variantami těžby i hladinou 

spodní vody. Příkladem je kamenivo, jehož těžba probíhá v Polabí či ve středním  

toku řeky Moravy. Výše mocnosti se pohybuje v rozmezí 7,8-11 m, když potřebná 

skrývka činí od 1,7 do 2,7 m, přitom z jednoho hektaru lze vytěžit průměrně 70 000  

až 110 000 m3 kameniva. Po těžbě vodní plochy slouží k rekreaci či k chovu ryb,  

protože půdu není možné opakovaně použít k zemědělským účelům. 
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Existují 4 kategorie (A, B, C1 a C2), do kterých se dělí zásoby nerostných surovin 

z hlediska geologie a vývoje ložisek, kvality surovin a báňsko-technických podmínek 

dobývání. Pro stavební účely se člení ložiska k průmyslovému využití do kategorií A, B, 

C1. Jednotlivé suroviny mají přesně definované minimální bilanční zásoby.  

[2, s. 37-38] 

Surovina Minimální bilanční zásoba Poznámka 

Vápenec 40 mil. t 

min. mocnost 15 m, 

skrývka max. 10 % 

mocnosti ložiska 

Kaolin 160 mil. t 
v průmyslově 

využitelné skupině 

Cihlářské zeminy 1 mil. m3  
(mimořádně 0,5 mil. 

m3) 

Kámen (pro kamenické 

výrobky) 

min. 100 tis. m3 s možností 

bloků min. 0,5 m3 

Možnost výlomu bloků 

min. 0,5 m3 

Štěrkopísek, drcené 

kamenivo 
min. 2 mil. m3  

(mimořádně 0,5 mil. 

m3) 

Tabulka 1: Minimální bilanční zásoby surovin určených pro obor stavebnictví.  

[2, s. 38] 

Obnovení přírodních zdrojů jako jsou jíly nebo zeminy je nutné provést do 10 let od těžby 

surovin. Pokud dochází k těžbě vápence či kamene, je narušen jak vzhled, tak ovzduší 

krajiny. Zpravidla je vykácena minimálně část lesa a mění se geomorfologie lokality. 

Těžbou vápence a kamene vzniká při drcení prašnost (např. u vápence se hodnota 

prašnosti pohybuje okolo 20 g/m3). Prach se zachycuje do odlučovačů a nesmí překročit 

obsah tuhých částic v emisích, tedy max. 150 mg/m3. Při těžbě kaolinu je využito procesu 

kalení za pomocí oběhu vody. Jemné jílovité částice velikosti menší než 20 μm 

v množství mezi 2-70 g/l se nachází v odpadní vodě a jsou získávány pomocí 

sedimentačních nádrží prostřednictvím flokulantů.  

Při technologických procesech spojených s těžbou a zpracováním stavebních materiálů 

dochází v důsledku mechanických procesů k prašnosti a hlučnosti. Prašnost je způsobena 

např. v cementárně při mletí slínku v komorovém mlýně (20 g/m3) nebo při pytlování 

cementu (5 g/m3). V podnicích vyrábějící keramické výrobky vzniká prašnost při mletí  

a sušení surovin (od 5 do 100 g/m3) a také při výrobě stavební keramiky  

(od 2 do 4 g/m3). Hluk vznikající při výrobních procesech je sledován zejména 

v pracovním prostředí, které má z části vliv také na životní prostředí. Důsledná kontrola 

se provádí ve veškerých prostorech, ve kterých hladina akustického výkonu překračuje 

hranici 80 dB v místě obsluhy a 100 dB v případě, že je hluk vyzařován do okolí. 
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Během tepelných procesů jsou produkovány emise CO2, NOx, SO2, HF a prachu.  

Tuhé odpady vznikají při zpracování drceného kameniva. Převážná část výroby  

je bezodpadová, případně je odpad znovu využit, tedy recyklován. Výrobní proces  

je s výjimkou těžby a zpracování kameniva považován za vysoce energeticky náročný. 

Vysokou energetickou náročnost tvoří také procesy spojené se spotřebou elektrické 

energie a tepla. Teplo se spotřebovává při sušení, pálení a ohřevu a produkováno  

je spalováním fosilních paliv. Emise související se spotřebou či výrobou tepla vznikají 

přímo v podniku. V elektrárnách vznikají emise způsobené spotřebou elektřiny.  

Spotřeba elektřiny souvisí s technickou náročností výroby. Snížení této spotřeby je možné 

provést: 

• změnou technologie výroby (např. vypalovat nižší teplotou), 

• regulací spalovacího procesu (např. zvýšením teploty spalovacího vzduchu, 

minimem nadměrného množství vzduchu pro hoření), 

• zužitkováním tepla z chladnoucího pásma pece,  

• udržením výstupních kouřových plynů při nízké teplotě, 

• modernizací tepelného agregátu, 

• zajištěním minimální možné hmotnosti celkového pecního agregátu včetně 

pálících nástrojů, snížením hmotnosti tunelových vozů, 

• snížit počet odstávek pece na minimum, zajistit plynulost výrobního procesu 

v peci a rovnoměrného provozu kontinuálních tepelných agregátů. 

Spotřeba elektrické energie je dále závislá na technické úrovni výrobního procesu,  

kde je nutné zohlednit stupeň automatizace a mechanizace. Obecná opatření v souvislosti 

se snížením spotřeby elektrické energie jsou prováděna modernizací strojů, minimalizací 

objemů operační dopravy ve výrobním procesu a automatizací (bez ovládání a řízení 

člověkem). [2, s. 38-39] 

2.2.2 Projekční činnost a provádění staveb 

V průběhu projekční činnosti, která zahrnuje územní řízení, architektonickou činnost, 

výběr vhodné stavební konstrukce, proces volby nejlepší varianty pro použití stavebních 

materiálů apod. dochází k dlouhodobému zatěžování životního prostředí. Jde především  

o spotřebu energie, odběr vody a odpady. 

Do životního prostředí lze vlivem provádění staveb zasahovat trvale nebo dočasně.  

Trvale se do životního prostředí zasahuje při odnímání zemědělské půdy a při zasahování 

do krajiny způsobující produkci odpadů, kdy vznikají emise, odpadní voda a tuhé odpady. 

Při dočasném zásahu do životního prostředí vzniká prašnost, hluk stavebních strojů  

a doprava. [2, s. 40] 
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2.2.2.1 Zeleň v okolí stavby 

Taktéž samostatné umístění stavby má významný vliv na životní prostředí.  

Zeleň, která se nachází v okolí stavby, tvoří nedílnou součást zástavby. Za zeleň  

jsou považovány ucelené soubory stromů, keřů, travnatých ploch, ale i jednotlivě 

oddělené stromy. Zeleň má ve výstavbě produkční funkci, kdy vytváří rostlinné biomasy, 

vodohospodářskou funkci, kterou zajišťuje akumulaci, filtraci a intercepci, biologickou 

funkci tvořící rekultivaci a mikroklimatickou funkci, jenž má vliv na teplotu, vlhkost, 

prodění vzduchu a osvětlení. Dále zeleň v zástavbě zajišťuje stabilizační, protierozní, 

melioračním estetickou, ochranou a kulturně historickou funkci. [2, s. 43] 

Při výsadbě zeleně je nutné dbát na požadované vzdálenosti osy vedení zeleně 

od inženýrských sítí. V případě návrhu nově vznikajících dálnic či přehrad, průplavů 

a dalších dopravních či vodohospodářských staveb je potřeba důkladně zvážit  

jejich realizaci s ohledem na výskyt možných rostlin, živočichů a mikroorganismů 

v daném území. 

2.2.2.2 Prašnost a hluk 

Při práci se sypkými látkami nebo při mokrých procesech dochází k výrazné prašnosti. 

Ta vzniká také při skladování sypkých látek či větrnou erozí při provádění zemních 

pracích. Zemní práce a doprava zeminy způsobují znečištění komunikace i okolního 

prostředí. Prašnost dále způsobuje proces výstavby hrubé stavby a doprava stavebních 

materiálů na stavbu.  

Hluk vznikající na staveništi způsobují jak stavební stroje, tak nákladní automobily. 

Nadměrně se vyskytuje v hustě osídlených oblastech. Hlučnost je možné snížit 

provedením protihlukových bariér. Ty je však velmi obtížné vhodně umístit, protože 

zdroj hluku se v průběhu výstavby mění (vychází z horizontální i vertikální roviny). 

Hladina hluku je v čase proměnlivá. [2, s. 44-45] 

2.2.2.3 Stavební odpady 

Při výstavbě, údržbě, rekonstrukci i demolici staveb vznikají stavební odpady (tj. stavební 

materiál a obaly). Pro nakládání s odpady existuje vyhláška č. 93/2016 Sb.  

o Katalogu odpadů. V Katalogu odpadů jsou odpady seřazeny podle katalogového 

šestimístného čísla. První dvojčíslí označuje skupinu odpadů (01-20), třídí odpady  

dle původu odvětví. Druhé dvojčíslí značí podskupinu odpadů podle technologií a třetí 

dvojčíslí stanovuje druh odpadu (tedy jeho název). [7] 

V České republice tvoří stavební a demoliční odpad téměř polovinu veškerých odpadů. 

Nástrojem pro řízení odpadového hospodářství ČR je Plán odpadového hospodářství 

(dále jen POH) vydaný vládou ČR, který je stanoven na období 2015–2024. Plán rovněž 

plní funkci dokumentu pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství 
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(nakládání s odpady, obalovými odpady, výrobky s ukončenou životností).  

POH zahrnuje mj. i dokument zvaný Program předcházení vzniku odpadů.  

POH stanovuje strategické cíle, a to minimalizovat vznik odpadů a zvýšit recyklaci  

a materiálové využití odpadů, snížit nežádoucí účinky vzniků odpadů také v souvislosti 

se zdravím člověka a ohledem na životní prostředí, udržet rozvoj společnosti a dostat se 

na recyklační úroveň Evropy, snaha o oběhové hospodářství a zvýšit využívání odpadů, 

tedy nahradit hlavní zdroje. [8][9] 

2.2.3 Užívání staveb 

Bydlení zatěžuje životní prostředí spotřebou energie, pitné vody, vznikem komunálních 

odpadů a nároky spojenými s údržbou a provozem stavby po celou dobu životnosti. 

Spotřeba energie zahrnuje vytápění, ohřev teplé vody a ostatní spotřebu, kterou tvoří 

vaření, osvětlení, elektrické spotřebiče apod. [2, s. 46] 

2.2.3.1 Vytápění 

Budovy lze vytápět následujícími způsoby a zdroji energie: 

Elektřinou 

Proces výměny elektřiny za teplo je nejjednodušší a zároveň nejnákladnější.  

Výhodu elektřiny je její dostupnost (téměř všude), topidla lze pořídit i v malých 

rozměrech, snadná regulace tepla, provoz bez produkce spalin. Nevýhodou je náročnost 

její výroby. Elektřina se z velké části vyrábí v uhelných elektrárnách, které mají relativně 

nízkou účinnost, tudíž vznikají vysoké emise CO2. Příkladem topných těles,  

jejichž zdrojem tepla je elektrická energie jsou akumulátory a přímotopy.  

Elektrickou energií lze vytápět prostřednictvím přímotopů či akumulátorů.   

Tepelným čerpadlem  

Tepelné čerpadlo je chladicí stroj, jehož funkcí je ochlazovat okolí, tedy podzemní vodu, 

půdu či venkovní vzduch. Vzniklé teplo je následně předáno do topného systému.  

Jedná se o formu elektrického vytápění, jelikož pohon kompresoru ve většině případů 

zajištuje elektromotor. Výhodou je nízká cena tepla, protože tepelné čerpadlo vyrobí  

3-4 kWh tepla za spotřebovanou 1 kWh elektrické energie. Nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena tepelného čerpadla.   

Zemním plynem 

Výhody zemního plynu jsou komfortnost, tedy snadná obsluha a regulace otopných těles, 

široká síť z hlediska napojení (v porovnání s elektrickou sítí je plynová síť méně 

rozsáhlá). Nevýhodou je nutnost odvodu spalin a dodržení bezpečnosti při zhasnutí 

plamene. 
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Kapalnými palivy 

Kapalná paliva představují zkapalněný propan a lehký topný olej. Topidla, která vytváří 

teplo pomocí kapalných paliv, mají srovnatelné vlastnosti s topidly plynovými.  

Liší se vyšší cenou energie. Další nevýhodou je nutnost zásobníku paliva. [10] 

Uhlím 

V minulosti se jednalo o nejrozšířenější palivo. Postupně se však zjistilo, že hnědé uhlí 

výrazně znečišťuje ovzduší karcinogenními látkami a oxidem siřičitým.  

Nevýhodou je také pracnost obsluhy a malá účinnost. V současné době existují 

automatické kotle na uhlí, které zajišťují komfortní obsluhu a produkují méně emisí. 

Koksem 

Pro topení koksem jsou vhodné litinové kotle se silnou konstrukcí. V současné době 

topení koksem mizí, je nahrazováno výhodnějšími způsoby vytápění,  

nejčastěji komfortnějším zemním plynem. [11] 

Dálkově dodávaným teplem 

Vytápění prostřednictvím dálkově dodávaného tepla je umožněno spíše ve městech. 

V současné době v některých vesnicích je k dispozici vytápění dálkově dodávaným 

teplem z kotelen na štěpku či z bioplynových stanic. Výhodou je komfort a nízké náklady. 

V případě, že výstavba není dotována, zaplatí za teplo spotřebitelé více. 

Biomasou 

Pod pojmem biomasa si lze představit vytápění pomocí kusového dřeva, pelet  

nebo štěpky.  

Nejčastějším typem vytápění ve formě biomasy je kusové dřevo, které je poměrně snadno 

dostupné a má nízkou cenu. Nevýhodou je naopak pracná obsluha topidla a nesnadná 

regulace výkonu. Na trhu se objevily kotle s akumulační nádrží, jejichž funkcí je udržet 

přebytečné teplo k pozdějšímu využití a zajistit, aby kotel mohl pracovat po celou dobu 

v optimálním režimu. Tyto kotle lze plnit kusovým dřevem, briketami (tj. lisovaný 

dřevěný odpad), dřevní kůrou i energetickými rostlinami. 

Výhodou pelet je dobrá výhřevnost a možnost dávkování do hořáku je závislá 

na potřebách tepla spotřebitele. Další výhodou je cena za teplo, která se blíží ceně 

za vytápění plynem a komfortnost u automatických topidel. Štěpka (tj. drcené odpadní 

dřevo o malých rozměrech) má nižší cenu a spaluje se převážně v obecních výtopnách  

či elektrárnách.  
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Solární energií 

Solární energie je obnovitelných zdroj energie. Slouží pro ohřev teplé vody a do určité 

míry také pro vytápění. Výhodou je dostupnost, naopak nevýhodou je závislost na počasí. 

V zimním období sluneční svit neprodukuje tolik energie jako v letním období,  

kdy energie z pohledu vytápění není vůbec potřebná (jako v zimě). Obecně platí, že každý 

dům spotřebovává solární energii pasivním způsobem, což znamená, že energii využívá 

v podobě tepelných zisků okny. Solární kolektory slouží k ohřevu teplé vody a využívají 

se také k přitápění v jarních a podzimních měsících. [10] 

V následujícím grafu je vidět porovnání paliv s ohledem na emise CO2. Hodnoty v grafu 

jsou stanoveny pro rodinný dům, jehož roční spotřeba tepla činí 100 GJ/rok.  

 

Graf 1: Srovnání paliv s ohledem na emise CO2.[12] 

Bilance CO2 je u palivového dřeva nulová, jelikož při spalování vzniká stejný objem CO2, 

jaký je spotřebován při růstu stromu. [12] 

2.2.3.2 Voda 

Spotřeba vody neustále roste. V rodinných a bytových domech v ČR je pitná voda 

využívána ke všem účelům. Globálně dochází k úbytku podzemních vod, tudíž je možné, 

že v budoucnu se populace setká s nedostatkem vody. Výrazná pozornost by měla být 

věnována znečišťování povrchových a podzemních vod. 
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Dle ČSÚ člověk žijící na území ČR spotřebuje průměrně 89,2 l/den (údaj měřený  

v roce 2018). Za odběr vody z veřejného vodovodu je hrazeno vodné, za vypouštění 

odpadních vod se platí stočné. Životní prostředí značně souvisí s odběrem vody,  

protože odpadní vody odtékající do veřejné kanalizace musí být čištěny (zbaveny saponát, 

přísad, splašky apod.). [2, s. 46][13] 

2.2.3.3 Komunální odpad 

Komunálním odpadem je veškerý odpad, který vznikl na území obce činností lidí 

a v Katalogu odpadů je uveden jako komunální odpad. Výjimku tvoří odpady,  

jenž vznikají právnickými osobami či fyzickými osobami za účelem podnikání. [14] 

Likvidace odpadů lze řešit skládkou, kdy dochází k záboru zemědělské půdy, může dojít 

ke kontaminaci podzemní vody, zhoršení ovzduší (zápachem) zejména v okolí skládky 

a vzhledu krajiny. Další možností je kompostování. V případě, že jsou odpady znečištěny 

oleji, prvky těžkých kovů apod., nemá kompostování příznivý vliv na životní prostředí.  

Většina měst i obcí v ČR v současné době motivuje své občany k třídění odpadů. 

V ulicích jsou umístěny barevné kontejnery (přinejmenším na odpadky plastové, 

papírové, z bílého a barevného skla). Následně je odpad recyklován. 

Likvidaci odpadů umožňují také spalovny, ve kterých dochází k přeměně organických 

látek na popelovinu. Při spalování vznikají toxické plyny. [2, s. 47] 

2.2.4 Radon 

Radon je radioaktivní plyn, který se vyskytuje v podloží, neboť vzniká přeměnou uranu 

obsaženém v zemské kůře. Při vdechování radonu jsou dýchací cesty ozařovány 

radioaktivními prvky, které se v nich zachytávají. Dlouhodobým vdechováním vzniká 

rakovina plic. 

Radon se z podloží do objektů dostává prasklinami a netěsnostmi podlah v nejnižším 

podlaží. Při výstavbě nového domu je potřeba zjistit, jaká je na pozemku hodnota 

radonového indexu (nutnost měření). Následně jsou prováděna protiradonová opatření, 

jejichž funkčnost je ve fázi kolaudace prověřena dalším měřením. [15] 

Proti radonu se používá protiradonová izolace, která dle ČSN 73 0601 (2006) musí: 

1. mít stanovený součinitel difuze radonu svého izolačního materiálu, 

2. mít stanovený způsob difuze radonu svého izolačního materiálu, 

3. zajistit funkčnost pro předpokládanou životnost stavby, 

4. být odolné proti korozi. 

Protiradonovou izolaci tvoří asfaltové pásy, syntetické fólie apod.  
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Protiradonovou ochranu je možné provést také kombinací protiradonové izolace 

s odvětraným podložím, které je tvořeno ve většině případů soustavou perforovaných 

drenážních trub uložených v drenážní vrstvě. Drenážní vrstva je překryta např. geotextílií 

zajišťující ochranu proti penetraci betonu. 

Další možností je kombinace protiradonové izolace s ventilační vrstvou. Tato vrstva  

je uložená pod/nad protiradonovou izolací a tvoří ji nejčastěji nopová fólie (popř. vlnité 

cementové desky či plastové tvarovky). Z ventilační vrstvy je vzduch odvětráván pomocí 

těsného odvětrávacího PVC potrubí.  

V případě nízkoenergetických či pasivních domů je výměna vzduchu zajištěna nuceným 

větráním s rekuperací tepla. Vzduchotechnický systém umí mimo jiné snížit koncentraci 

radonu. Protiradonovou izolaci však není vhodné nahradit pouze vzduchotechnickou 

jednotkou, protože pokud nebude kontaktní konstrukce dostatečně utěsněná, může dojít 

k velkému přínosu radonu do domu. [16]  
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3 Projektové řízení stavebních projektů 

Projektové řízení představuje konkrétní a jedinečný postup daného projektu 

za předpokladu využití projektových postupů, nástrojů a technik. Jedná se o profesní 

disciplínu, která se zabývá plánováním, vypracováním a řízením realizace.  

Pro úspěšné dosažení těchto cílů je nutné u každého projektu vycházet z individuálně 

zadaných podmínek, omezení a finančních možností. Předmětem projektového řízení  

je tedy projekt představující organizaci více činností a procesů, které je nutné naplánovat 

a uskutečnit v určitém časovém rozmezí tak, bylo dosaženo požadovaných cílů 

za stanovené náklady v potřebné kvalitě. 

Předmětem řízení jsou: 

• lidé – rozmístění, hodnocení, kvalifikační rozvoj; 

• finance – dosažení finančních prostředků, jejich nejvhodnější umístění, 

charakteristika peněžních toků; 

• marketing a obchod – nákup, prodej, formy výstupů, vztahy vzniklé ze závazků; 

• kvalita – dodržení právní legislativy, předpisů, standardů, řízení jakosti podle ISO 

norem. 

Prostředkem projektového řízení je plánování, které zahrnuje specifikaci cílů 

a prostředků vedoucích k jejich dosažení a tvorbu časového harmonogramu. 

Strukturované plány jsou nástrojem plánování. Dalším prostředkem řízení je organizační 

činnosti, tedy proces propojení hmotných a nehmotných složek se složkami osobními, 

které následně zajišťují optimálního dosažení plánovaných cílů. Posledním prostředkem 

je pak operativní řízení. Jedná se o proces usilující zabránit vzniku odchylek a případně 

řešit již vzniklé. [17, s. 10-17] 

3.1 Fáze projektu 

3.1.1 Projekt 

Projekt je vyznačován jak jedinečné, neopakovatelné a dočasné dílo. Charakterizuje úsilí, 

které je vynaložené v určitém časovém období, doprovází ho znalosti a dovednosti. 

Účelem je přeměnit materiální a nemateriální zdroje na předměty, služby nebo jinak 

stanovené cíle. 
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Každý projekt je individuální jak z hlediska rozsahu, tak nákladu, případně i času.  

Existují 3 základní kategorie členění projektů: 

• jednoduchý – projekt menšího rozsahu, trvající krátkodobě (několik měsíců) 

s jednoduchými cíli, menším počtem lidí, činností, při použití standardních 

postupů; 

• speciální – projekt se střednědobou dobou trvání, dočasným přiřazením 

pracovníků, realizaci provádí větší počet pracovníků různých profesí 

a specializací, menší rozsah činností, může se dělit na podprojekty; 

• komplexní – projekt s dlouhodobým trváním, nutnost speciální organizační 

struktury, velký objem prováděných činností, vysoké náklady, mnoho zdrojů. 

Projekt jako celek znázorňuje tři hlavní roviny. Jedná se o tzv. magický trojúhelník neboli 

trojimperativu projektu. Po dosažení předem stanovených cílů ve všech třech rovinách  

je projekt považován za úspěšný. [17, s. 13-15] 

Roviny magického trojúhelníku: 

• věcné hledisko – CO se má udělat a V JAKÉ kvalitě; 

• nákladové hledisko – ZA KOLIK se to má udělat; 

• časové hledisko – KDY se to má udělat. 

 

 

Schéma 2: Magický trojúhelník – tzv. trojimperativ. [17, s. 18] 
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3.1.2 Základní fáze projektu 

Jak je již definováno výše, projekt je ucelený proces vyvíjející se a procházející určitými 

fázemi, které při spojené tvoří cyklus s přesně definovaným začátkem i koncem. 

Projekt lze rozdělit do 5 základních fází: 

• iniciace; 

• návrh a plánování; 

• realizace; 

• monitoring; 

• ukončení. [17, s. 20-23] 

 

Graf 2: Základní fáze projektu. [18] 

3.2 Životní cyklus stavby 

Každá stavba, bez ohledu na její účel či velikost, prochází životním cyklem.  

Životní cyklus stavby je časové období počínající těžbou surovin pro výrobu stavebních 

materiálů, procházející realizační a provozní fází, zakončeno fází likvidace,  

kdy je prováděno zpracování a recyklace materiálů. 
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Schéma 3: Fáze životního cyklu stavby. [19] 

 

Vedle výše zmíněného životního cyklu stavby existuje celá řada definic životních cyklů. 

Liší se např. podle odvětví, organizace nebo podniku.  

Základem každého projektu je formulace hlavního záměru, přínosů a dopadů vznikajících 

při jeho realizaci. Jedná se o první fázi, kdy je potřeba správný odhad nákladů,  

časového horizontu na realizaci a v neposlední řadě věnování pozornosti rizikům 

spojených s projektem. Po splnění těchto úkonů přichází na řadu konkrétní definování 

projektu. V tomto kroku je upřesněna přecházející etapa. Následuje produkční fáze,  

která věnuje pozornost řízení jednotlivých prací a kontrole dodržení požadovaných 

termínů (na základě časového harmonogramu), kvality, finančního rozsahu a souladu 

s projektovou dokumentací. Po tomto procesu přichází provozní fáze, ve které je zahájeno 

užívání projektu. V této fázi je zhotoviteli prezentována zpětná vazba a jsou srovnány 

dosažené výsledky se stanovenými. Poslední fází je fáze modernizace a rekonstrukce  

či likvidace. Koloběh životních fází se může neustále opakovat až do okamžiku,  

kdy se majitel rozhodne pro demolici nebo konečné vyřazení objektu. [17, s. 20-23]  
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4 Tvorba cen ve stavebnictví 

Cena stavební práce znázorňuje smluvně sjednanou nebo požadovanou úhradu za striktně 

stanovený úkon stavební produkce. Pro podnik je správné určení ceny velmi podstatné, 

jelikož vede k předpokládanému dosažení zisku. [20, s. 15] 

4.1 Cena 

Definice ceny je uvedena v zákoně č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách. [21] 

Výše ceny je smluvně dohodnutá buď prostřednictvím smlouvy o dílo, nebo se dohodne 

způsob (např. pomocí položkového rozpočtu, který vychází z dokumentace pro provedení 

stavby), kterým bude cena určena později. 

4.1.1 Druhy cen 

Nastane-li situace, kdy cenové podmínky nejsou sjednány, případně ani nedojde  

k jejich následné dohodě, je povinností objednatele uhradit zhotoviteli cenu obvyklou.  

[20, s. 15] 

Cena obvyklá je definována ve dvou zákonech, a to v: 

• zákoně o cenách, jako peněžní částka, která se sjednává při nákupu a prodeji 

podle ustanovení §2 až 13 uvádějící záležitosti týkající se hospodářské soutěže  

a regulace cen, dále že je určena podle zvláštního předpisu mimo prodej  

také k jiným účelům apod. Zákon ji definuje výhradně za účelem posudku 

hospodářské soutěže a hospodářského postavení v ustanovení §2 odst. 6. [21] 

• zákoně o oceňování majetku, č. 151/1997 Sb., popisujícím způsoby oceňování 

věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb určených k účelům  

stanoveným zvláštními předpisy. Tento zákon se nevztahuje na sjednávání cen.  

Není platný ani pro oceňování přírodních zdrojů. [22] 

Cenové dohody se dělí na dva typy, a to na cenu stanovenou závazně dopředu,  

kdy dodavatel splní závazky vůči investorovi za předem stanovenou cenu.  

Tato cena může být počítána podle položkového rozpočtu, nebo může být stanovena 

prostřednictvím rozpočtových ukazatelů paušálně nebo v souhrnných cenách.  

Druhým typem je cena stanovena dle skutečně naběhlých nákladů výroby.  

V tomto případě investor hradí všechny odůvodněné a prokazatelné přímé náklady 

výroby, které jsou vynaložené dodavatelem. K těmto nákladům zaplatí na pokrytí režií  

a zisku buď pevnou přirážku, nebo přirážku stanovenou procentuálně z dohodnuté 

základny. Tento typ se používá tam, kde jde více o kontrolu stavebních postupů  

než o výši ceny (např. u havárií, menších stavebních akcí či rekonstrukcí).  

Dále se ceny dělí na pevné (stálé) nebo pohyblivé (proměnlivé). Dohodou lze využívat 

i ceny předběžné neboli prozatímní, cenové limity či hodinové zúčtovací sazby.  

[20, s. 15] 
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4.1.2 Cenotvorba 

Tvorba cen vychází z cenové politiky a vyžaduje respektování mnoha faktorů. 

V závislosti na daných okolnostech vychází z nákladů, konkurence a orientace poptávky. 

Výsledkem je vymezení předpokladů cenotvorby z pohledu zjištěných informací  

a vystavění cenové strategie. Cena udává informace o poptávce spotřebitelů,  

kvalitě konkrétního zboží, ceně subdodavatelů apod. 

Základem cenotvorby je magický trojúhelník cenové politiky. Je tvořen třemi základními 

metodami: 

• poptávkově orientovaná cena – soustředí se na chování zákazníka a poptávku 

produktu, je silně spjatá s podnikovým marketingem; 

• nákladově orientovaná cena – stanovena na základě skutečných nákladů 

a požadovaného zisku podniku, nejznámější je cílová cena určující míru 

rentability; 

• konkurenčně orientovaná cena – vychází a podřizuje se ceně stejného produktu 

od konkurence. [23, s. 17-19, s. 26] 

4.2 Náklady stavby 

Nabídka či poptávka způsobuje náklady vyvolávající realizaci produkce nebo činnosti. 

Náklady představují jednu z ekonomických kategorií. Prostřednictvím nákladů lze 

vyjádřit spotřebu výrobních činitelů v peněžních jednotkách. 

Členění nákladů: 

• z ekonomického hlediska na: 

o celkové – veškeré náklady, které jsou spotřebovány na určitý rozsah 

produkce; 

o průměrné – stanoveny na jednotku produkce; 

o mezní – vymezují množství nákladů potřebných k rozšíření objemu 

produkce o jednotku 

• druhové členění: 

o materiální – náklady na materiál, energii, údržbu, opravy a nekupované 

produkty; 

o odpisy – dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku; 

o mzdové – náklady na mzdy a odměny zaměstnanců; 

o ostatní – náklady na úroky z úvěrů, daně, cestovné, pojištění, nájemné, 

pokuty, penále; 

• kalkulační členění: 

o přímé – náklady, které lze zjistit a stanovit na kalkulační jednici  

(m2 nebo ks), jsou spojeny s objemem konkrétní produkce; 

o nepřímé – náklady stanovené nepřímo na danou produkci;  
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• dle účelu vynaložených nákladů: 

o na řízení výroby – odbyt, řízení a správa podniku, sklad; 

o technologické – náklady spojené s výrobním procesem, (spotřeba 

materiálu, mzdy); 

• dle koloběhu hospodářských prostředků na: 

o prodej; 

o výrobu; 

o pořízení; 

• dle podmínek hospodaření: 

o jednicové – náklady spjaté se změnou jednice, která probíhá u sledované 

produkce; 

o režijní – náklady, které se nemění v závislosti na změně jednice, ale určuje 

je daný objem produkce; 

• na základě jejich řízení: 

o fixní – náklady, které nejsou spojeny s velikostí výroby, mění se skokově; 

o variabilní – náklady spojené s množstvím produkce, mění se na základě 

změny objemu produkce. [23, s. 26-33] 

4.2.1 Souhrnné náklady stavby 

Cílem každého projektu je jeho vhodný návrh a dokončení tak, aby při provozu  

byl dosažen maximální užitek při minimálních nákladech.  

 
Graf 3: Souhrnné náklady stavby. [20, s. 8] 
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Souhrnné náklady stavby se dělí na: 

• celkové pořizovací náklady, 

• náklady na údržbu a opravy, 

• náklady na provoz, 

• náklady na likvidaci stavby. 

Celkové pořizovací náklady zahrnují náklady na pořízení stavby a náklady na pořízení 

pozemku. Vznikají v průběhu fáze záměru, projektování a realizace. Výše celkových 

pořizovacích nákladů je klíčovým faktorem pro investory, protože poskytuje informace  

o návratnosti investice. Stanovuje se na základě souhrnného rozpočtu stavby. 

Cena pozemku se odvíjí od jeho lokality umístění a územně-technických podmínek. 

Stanovuje ji vyhláška o oceňování nemovitostí nebo lze stanovit jako cena tržní.  

Pořizovací náklady se stanovují v dílčích fázích výstavbového projektu.  

Podstatným nákladem na pořízení stavby je cena za zhotovení stavby, z níž vyplývají 

ceny za projektové práce zahrnující studie, zaměření projekt stavby atd., dále ceny 

inženýrských služeb a konzultací, náklady na marketingové a jiné průzkumy,  

náklady na organizaci a řízení projektu ve fázi výstavby, náklady související s pojištěním, 

daněmi, cly a ostatními poplatky, náklady spojené s pořízením strojů, zařízením 

a inventářem, případně s provozními soubory, náklady na úroky cizího kapitálu a výše 

finanční rezervy (např. na pokrytí rizik, nepředvídatelné náklady či inflaci). [20, s. 8-9] 

Při užívání stavby vznikají náklady na provoz stavby a náklady na údržbu a opravy. 

Náklady na provoz představují běžné provozní náklady, kterými jsou náklady na správu 

(např. úklid budovy), na elektřinu, vytápění, vodu apod., ekologické náklady (odvody, 

pokuty apod.), daně z nemovitostí a poplatky, odpisy stanovené na základě pořizovací 

ceny stavby a úroky z úvěrů.  

Pro náklady na údržbu a opravy platí přímá úměra: čím levnější stavba, tím dražší  

je její údržba, a naopak. Tyto náklady přímo souvisí s cenou za zhotovení stavebního díla,  

tedy i s jeho stavebně-technologickým řešením. 

Mezi náklady na likvidaci patří náklady na demolici, odvoz sutě, pozemkové úpravy 

apod. Likvidace stavby představuje velice náročnou nákladovou položku.  

Recyklací některých materiálu je vytvářen zisk, který náklady na likvidaci snižuje.  

[20, s. 9-10] 
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4.3 Rozpočtování 

4.3.1 Podklady pro rozpočtování a oceňování 

Při vytváření rozpočtu jsou podstatné níže uvedené podklady: 

• Projektová dokumentace je podkladem pro sestavení a výpočet výměr prací, 

konstrukcí a materiálů obsažených ve stavebním projektu. Pro práci rozpočtáře  

je potřeba zejména technická zpráva zahrnující skladby konstrukcí,  

výkresová dokumentace, výpisy výrobků veškerých profesí, prefabrikátů, 

nosného materiálu montážních prací a doplňkových konstrukčních prvků,  

a nakonec výkaz výměr sestavený projektantem, pokud ho poskytuje. 

Pokud není možné rozpočtáři dodat projektovou dokumentaci, musí provést 

místní šetření. Při něm provede výměru stavby a zdokumentuje charakter stavby. 

• Katalogy s cenami stavebních objektů, materiálů, prací apod. 

• Technické normy. 

• Právní legislativa týkající se cen, daní z přidané hodnoty, veřejných soutěží, 

obchodní a občanský zákoník apod. 

4.3.2 Propočet 

Pro posouzení ekonomické efektivnosti konkrétního projektu a zajištění způsobu,  

jakým bude financován je pro investora zpracováván propočet, který představuje 

předběžný odhad celkových nákladů. Zpracovává se ve fázi přípravy stavby (v době,  

kdy investor ještě nemá dostatek podkladů o projektu). Výsledek odhadu ceny projektu 

má přesnost zpravidla 15-20 %, protože je tento projekt porovnán s již realizovanými 

projekty podobného charakteru, u nichž jsou známí objemoví ukazatelé staveb 

(obestavěný prostor, délka komunikace, zastavěná plocha apod.) a využití  

technicko-hospodářští ukazatelé na kalkulovanou jednotku.  

Technicko-hospodářští ukazatelé se zaměřují jak na oblast stavební přípravy,  

tak i ve všech dalších oblastech, kdy je potřeba znát rychle a poměrně přesně cenu stavby. 

Jsou uplatňováni v developerství, pří výběru dodavatele, při nastavování cash flow 

nových projektů, při územním a stavebním řízení, při rozhodování o investičních 

záměrech nebo v případě veřejných soutěží při zařazení zakázky (mezi podlimitní, 

nadlimitní, malého rozsahu) či pro samostatné sestavení soutěže a porovnání nabídek. 

Jsou sestavovány jako následující dvě základní měřítka: 

• procentuální podíl na celkové ceně stavby; 

• cena za měrnou jednotku. [24; s. 26-29] 
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4.3.3 Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet stavby zahrnuje veškeré náklady a výdaje související s pořízením, 

realizací a uvedením stavby do provozu. Vyjadřuje se prostřednictvím tzv. souhrnného 

listu stavby poskytujícího údaje o celkové ceně stavby. V České republice není struktura 

souhrnného rozpočtu stanovena.  

Členění souhrnného rozpočtu v minulosti udávala vyhláška č. 5/1987 Sb.,  

resp. Vyhláška č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb, která jej členila do 11 hlav: 

I. Projektové, inženýrské a průzkumné práce 

• při vyčíslování nákladů souvisejících s výkony inženýrsko-projektových 

činností se nejčastěji používá Sazebník pro navrhování nabídkových cen 

projektových prací a inženýrských činností od společnosti UNIKA  

či výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, 

• projektové práce zahrnují projekční činnost, autorský dozor,  

projekt demolic a demontáží, změny a doplňky, které vyžaduje odběratel 

a další smluvené práce v rámci projektové dokumentace, 

• průzkumné práce jsou oceňovány v závislosti na předpokladu jejich 

nutnosti, druhu a zpravidla podle ceníků odborných organizací. 

• Průzkumné práce zahrnují geologický průzkum a dokumentace, 

geodetické a kartografické práce. 

II. Provozní soubory 

• náklady na zabudované stroje a další technologická zařízení a s nimi 

spojené náklady na jejich montáž. 

III. Stavební objekty (díla) 

• náklady na pořízení, dopravu, umístění a osazení stavebních objektů. 

IV. Dlouhodobý movitý majetek (tj. majetek, který není pevně spojen se 

stavbou) 

• náklady na stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů 

a provozních souborů. 

V. Umělecká díla 

• náklady na umělecká díla a muzejní předměty, které představují nedílnou 

součást stavby. 

VI. Vedlejší náklady (vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené 

s umístěním stavby) 

• vyčíslují náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, území  

se ztíženými výrobními podmínkami, náklady, které vznikají při práci  

na chráněných památkových objektech, náklady spojené s vlivem 

extrémních klimatických podmínek, mimořádně ztíženými dopravními 

podmínkami, náklady na dopravu dodavatele na pracoviště a zpět, 

na mimostaveništní dopravu.  
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VII. Ostatní náklady 

• souvisejí s patenty a licencí na výstavbu, vybudováním vytyčovací 

geodetické sítě, vytyčením prostorové polohy stavebních objektů, 

vysázením trvalých porostů, sadů, chmelnic a vinic. 

VIII. Rozpočtová rezerva 

• stanovuje se na nepředvídatelné náklady (navýšení ceny při rekonstrukci, 

promítání změny cen vstupních materiálů, mezd apod.), 

• převážně se stanovuje prostřednictvím procentuální sazby,  

kdy se základna skládá z nákladů na stavební objekty a provozní soubory. 

IX. Neodpisovaný dlouhodobý majetek 

• položka zahrnuje pozemek. 

X. Dlouhodobý majetek 

XI. Provozní náklady během výstavby 

• veškeré náklady, které jsou placeny provozními prostředky vykládaných 

ve spojení se stavbou, jenž je realizována, 

• obsahují náklady na organizační a přípravnou činnost investora, 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, konzultaci  

při zpracování projektu, přípravu staveniště a jeho vybudování,  

stavební dozor investora, převzetí stavby, kompletační činnost dodavatele, 

náklady na přípravu zahájení provozu a účast při kolaudačním řízení 

a uvedení stavby do užívání. [24, s. 27-29] 

4.3.4 Položkový rozpočet 

Podrobný položkový rozpočet stavebního díla se nejčastěji sestavuje pro stavební část 

z výměr konkrétních stavebních prací ve výkazu výměr. Stavební práce jsou oceněny 

jednotkovými cenami stavebních prací. Ve většině případů jde o cenovou kalkulaci 

sestavenou před začátkem stavby. 

Základem pro zpracování výkazu výměr je pečlivě zpracovaná a podrobná dokumentace 

stavby. Pravidla pro zpracování výkazu výměr nejsou obecně stanovena, ale pro snadnější 

kontrolu a komunikaci je potřeba je dodržovat. Výměra konstrukčního prvku je obvykle 

ve tvaru: 

výměra = délka × šířka × výška, 

a následně je vhodně zaokrouhlena. Mnohdy se u výkazu výměr objevuje slovní 

komentář, který blíže specifikuje komplikovanější výpočet či odkaz na příslušnou část 

projektové dokumentace.  
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V soupisu prací a dodávek je uplatňováno ztratné, které je stanovováno individuálně 

v závislosti na druhu stavební práce. Povinností dodavatele před oceněním je provedení 

kontroly, zda napočítané množství materiálu uvedené v soupisu prací odpovídá obvyklé 

spotřebě materiálu pro předpokládanou zhotovovanou práci. V položkách stavebních 

prací, které obsahují nosný materiál, je se ztratným již počítáno. Je potřeba ho ověřit 

a zohlednit v něm umístění stavby a technologie prováděných prací. 

Položkový rozpočet má v každém řádku uveden kód a popis položky, měrnou jednotku, 

celkové množství položky, jednotkovou cenu a celkovou cenu za položku, která vychází 

z pronásobení celkového množství a jednotkové ceny. Nezbytnou součástí je hmotnostní 

údaj o použitých materiálech, který je nutný zejména pro ocenění přepravovacích nákladů 

těchto materiálů. 

Počet sloupců v rozpočtu je libovolný. Vzhled rozpočtu není stanoven.  

Rozpočet zpravidla obsahuje veškeré potřebné údaje, a to v takovém pořadí, aby byly  

co nejvíce přehledné. [24, s. 30-32] 
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5 Financování bydlení 

Vlastní bydlení je možné financovat hned několika způsoby. První možností jsou vlastní 

zdroje, tedy úspory. V současné době je tento způsob financování bydlení pro většinu lidí 

nereálný. Proto jednotlivé instituce poskytují různé produkty, které lze využívat 

k financování bydlení jak samostatně, tak v kombinaci s vlastními zdroji. 

 Nejběžnějšími produkty bankovních institucí jsou úvěry ze stavebního spoření  

a hypoteční úvěry. Další možností je kombinace výše uvedených variant financování 

s čerpáním dotačních programů na bydlení. V následujících kapitolách budou jednotlivě 

popsány zmíněné možnosti financování vlastního bydlení. 

5.1 Vlastní finanční zdroje 

Při pořizování vlastního bydlení je potřeba dopředu myslet na to, že se jedná o vysokou 

investici. Tato záležitost je finančně náročná především pro mladé lidi,  

kteří jsou po studiích na začátku další životní etapy. Mnoho z nich má od rodičů 

naspořeno na stavebním spoření určitou částku, která jim pomůže při financování prvního 

vlastního bydlení. Ve většině případů tato částka není tak vysoká, aby pokryla celkovou 

cenu rodinného domu či bytu. V případě, že si lidé chtějí dále spořit na vlastní bydlení, 

musí si být vědomi toho, že spoření trvá mnohdy i desítky let a vlastního bytu či domu 

by se dočkali ve vyšším věku, kdy již není možné si případně pořídit rodinu.  

Může se také stát, že se vlastního bydlení nedočkají vůbec, jelikož jejich příjmy nebudou 

dostatečně vysoké.  

Pokud lidé mají dostatek vlastních finančních zdrojů určených k pořízení vlastního 

bydlení, nehrozí jim riziko zadlužení v případě ztráty zaměstnání, kdy by následně neměli 

finanční prostředky na pokrytí splátky úvěru. Mimo úspory patří mezi vlastní finanční 

zdroje také peněžní prostředky, které člověk nabude dědickým řízením nebo darem. 

5.2 Cizí finanční zdroje 

Vlastní bydlení je zpravidla obvyklejší financovat cizími finančními zdroji.  

Ty nabízí možnost pořízení bydlení téměř okamžitě. Zároveň je v současné době 

výhodnější splácení úvěru za vlastní bydlení oproti platbě měsíčního nájemného  

za pronájem cizího bytu, který plátce nikdy vlastnit nebude. 

Cizími finančními zdroji jsou hypoteční úvěry, které jsou nejpoužívanějším typem  

cizích finančních prostředků, dále úvěry ze stavebního spoření, spotřebitelské úvěry 

a dotace. O úvěr může žádat jak jednotlivec, tak manželé. Za poskytnuté finance platí 

plátce úvěru úrok. Před sjednáním úvěru v dané je nutné zjistit co nejvíce informací 

o úvěru a jeho podmínkách při čerpání a splácení. Dále je potřeba si stanovit, o jaký druh 

úvěru má žadatel zájem, jakou věc či službu jím bude hradit, jak dlouho úvěr bude splácet, 

jakým způsobem mu banka úvěr poskytne, v jaké měně a v neposlední řadě zhodnotit 

výši a typ úrokové sazby a podmínky ručení. [25, s. 14] 
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5.3 Stavební spoření  

5.3.1 Definice stavebního spoření 

Stavební spoření vychází z novely zákona č. 303/2011 Sb., o stavebním spoření.  

Zákon uvádí základní podmínky, které kladou důraz na výši státní podpory. 

Stavební spoření představuje spoření sloužící k danému účelu a nabízí možnost 

dlouhodobého spoření peněžních prostředků u specializované bankovní instituce. 

V rámci tohoto spoření je z naspořené částky nabýván pravidelný úrok a vkladatel  

tak získává nárok na čerpání státní podpory. Státní podpora je poskytována občanům  

České republiky, občanům Evropské unie, kteří vlastní rodné číslo a průkaz  

nebo potvrzení o pobytu na území České republiky, a dále také fyzickým osobám 

s trvalým pobytem na území ČR a zároveň jsou vlastníky rodného čísla.  

Po naspoření stanovené částky a splnění veškerých nutných podmínek má vkladatel 

možnost zažádat o úvěr ze stavebního spoření. [26, s. 56] 

Úvěr ze stavební spoření poskytuje každá stavební spořitelna podle svých individuálně 

stanovených podmínek, které jsou zároveň v souladu se zákonem o stavebním spořením. 

Výše úvěru je tvořena rozdílem mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. [27, s. 107] 

5.3.2 Historie stavebního spoření a jeho vývoj v České republice 

Jak je již uvedeno výše, stavební spoření je produkt nabízený stavební spořitelnou 

a vznikl za účelem získání potřebných finančních prostředků pro bydlení.  

Již v druhé polovině 19. století na území Německa a Rakousko Uherska vznikala 

svépomocná družstva a spolky, z nichž se následně staly stavební spořitelny.  

Na území dnešní České republiky se vyvíjeli družstva zvaná kampeličky a raiffensenky, 

které byly pojmenovány po družstevnících F. C. Kampelíkovi a F. W. Raiffeinsenovi. 

Fungování těchto spolků bylo rozdílné, oba však cílily k vzájemné pomoci jednotlivým 

členům. Splácení úvěru probíhalo na základě osobních vztahů. Příčinou toho docházelo 

k zpomalení rozvoje a rozšíření činnosti v oblasti společnosti bez vzájemných osobních 

kontaktů. 

V roce 1924 vznikla první stavební spořitelna založená na principu podnikání s názvem 

,,Společenství přátel Wüstenrot.“ Postupem času vznikaly další podobné spolky.  

Klienti nejdříve spořili, následně proběhlo losování, které rozhodlo, kdo úvěr  

ze stavebního spoření dostane. Později však vzhledem k vysoké poptávce o úvěr bylo 

losování zavrženo. V 30. letech 20. století byl vyvinut přidělovací systém,  

jehož principem bylo využití hodnotícího čísla, stejně jak je tomu dnes. Po druhé světové 

válce stát zajistil přímou státní podporu ve výši 25–35 procent. Tímto krokem se zařadilo 

stavební spoření mezi nejoblíbenější způsoby financování bydlení. [27, s. 14-15] 



40 

 

Počátek vývoje stavebního spoření v České republice sahá do roku 1993, kdy začal platit 

zákon o stavebním spoření. V témže roce vzniklo šest stavebních spořitelen.  

Jednalo se o: 

• Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s. (ČMSS), 

• Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s. (MPSS), 

• Raiffeisen stavební spořitelnu, a.s. (RSTS), 

• Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s. (SSČS), 

• Wüstenrot – stavební spořitelnu, a.s. (Wüstenrot). 

 

Graf 4: Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření v letech 1993-2019. [28] 

Dále na trhu působila také HYPO stavební spořitelna, a.s., která byla v roce 2008 

sloučena s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s. [27, s. 48] 

Vzhledem k tomu, že se stavební spoření stávalo čím dál oblíbenějším produktem,  

rostl i počet uzavřených smluv. V uvedením grafu 4 je vidět počet nově uzavřených smluv 

o stavebním spoření, které byly uzavřeny v rozmezí let 1993 až 2019.  

Důsledkem novely zákona v roce 2003 klesl počet uzavřených smluv z 2 097 338 

na pouhých 314 650 (v roce 2004). Změny se týkaly snížení výše státní podpory 

pro smlouvy, které byly uzavřené po 1. lednu 2004. [27, s. 53]  
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5.3.3 Smlouva o stavebním spoření a spořící lhůta 

Smlouvu o stavebním spořením definuje Zákon o stavebním spoření. Vzniká mezi 

stavební spořitelnou a účastníkem stavebního spoření. Účastníkem může být jak fyzická, 

tak právnická osoba. Pouze fyzická osoba má právo na získání státní podpory.  

Uzavřením smlouvy vzniká účastníkovi závazek vkládat na účet stavebního spoření 

každý měsíc částku, která je sjednána ve smlouvě. Ve smlouvě o stavebním spoření musí 

být vždy stanovena výše cílové částky zvolenou účastníkem, doloženo prohlášení, 

 jestli účastník ke smlouvě vyžaduje i státní podporu, dále musí být určena výše vkladu, 

kterou bude účastník pravidelně spořit, stavební spořitelna uvede podmínky pro přidělení 

cílové částky a v neposlední řadě je popsána úroková sazba úložky a úroková sazba úvěru 

ze stavebního spoření. [27, s. 18] 

Stavební spořitelna ke smlouvě o stavebním spoření stanovuje i základní podmínky 

úvěru. Účastník bude moci tento úvěr v budoucnu čerpat, a to pouze na financování svých 

bytových potřeb nebo bytových potřeb jeho blízkého okolí. Tímto stavební spořitelně 

vzniká vysoký závazek vůči účastníkovi, protože je povinna dodržet stanovené podmínky 

i za několik let. Účastníkovi naopak vzniká povinnost písemně informovat stavební 

spořitelnu o veškerých skutečnostech ovlivňujících plnění podmínek smlouvy po celou 

dobu spoření. Ve smlouvě je popsána výše úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za 

vedení účtu stavebního spoření a za služby, které souvisejí s jeho vedením.  

Platnost úplaty končí datem ukončení doby spoření, což je maximálně 6 let. 

Spořící lhůta neboli doba spoření je započata dnem uzavření smlouvy. Je ukončena v den 

ukončení smlouvy, případně v den, kdy účastník podepisuje smlouvu o úvěr 

ze stavebního spoření. O úvěr může zažádat nejdříve po skončení čekací doby, která trvá 

minimálně 2 roky. Doba spoření může skončit také vyplacením zůstatku peněžních 

prostředků na účtu stavebního spoření účastníkovi. [26, s. 57-59] 

5.3.4 Cyklus stavebního spoření 

Cyklus stavebního spoření probíhá ve dvou fázích. První z nich je fáze spořící,  

která nastává po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tato fáze nemá časové omezení, 

tudíž záleží na účastníkovi, jak dlouho chce spořit. Po splnění daných podmínek smlouvy 

o stavebním spoření a po uplynutí minimálně dvaceti čtyř měsíců od počátku spoření,  

má účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření. 

V případě podání žádosti o úvěr ze stavebního spoření, je započata druhá fáze, a to fáze 

úvěrová. Nastává v okamžiku přidělení cílové částky. Stavební spořitelna účastníkovi 

vyplatí naspořenou částku a zároveň mu umožní čerpat peněžní prostředky z úvěru.  

Výše úvěrové částky se odvíjí od výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou 

částkou. 
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Graf 5: Zjednodušené základní schéma stavebního spoření. [26, s. 58] 

Graf 5 zobrazuje zjednodušený princip stavebního spoření. 

Stavební spořitelny nabízí také možnost sjednání úvěru do výše cílové částky,  

který bude sloužit k zaplacení nákladů na řešení bytových potřeb i v momentě,  

kdy účastník ještě nesplňuje veškeré podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. 

Stavební spoření disponuje konstantní úrokovou sazbou po celou dobu spoření.  

Dle zákona je potřeba mít sjednáno pojištění na naspořenou částku. Účastník spoření není 

věkově limitován. Platí poplatky za vedení účtu, které mají za následek snížení  

výnosu spoření.  

Pokud od uzavření smlouvy uplyne šest let a v této době účastník odstoupí od smlouvy 

bez čerpání úvěru, nemá oprávnění na výplatu statní podpory. Jak je již zmíněno výše, 

smlouva o stavebním spoření se uzavírá na tzv. cílovou částku, která je zahrnuta 

ve vkladech včetně úroků, ve státní podpoře včetně úroků i v hodnotě úvěru ze stavebního 

spoření, kdy naspořená částka je nejméně čtyřicet procent z cílové částky a zároveň  

platí: cílová částka – uspořená částka se státní podporou. [26, s. 58-60; 27, s. 13] 

5.3.5 Úroková sazba 

Výše úrokových sazeb udávaných stavebními spořitelnami se pohybuje v rozmezí  

1,5 – 2,0 procent ročně. V případě úvěru ze stavebního spoření je sazba pevně stanovena 

po celou dobu splácení. Její výše se pohybuje okolo 4,5 – 5,0 procent. [26; s. 59] 
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Graf 6: Srovnání základních úrokových sazeb stavebních spoření před  

a po říjnu 2020. [29] 

V grafu 6 jsou srovnány základní úrokové sazby stavebních spoření nabízených 

stavebními spořitelnami před říjnem 2020 a po říjnu 2020. Je patrné, že jejich výše bude 

monotónní, jelikož veškeré stavební spořitelny nabízí úrokovou sazbu ve výši  

jednoho procenta. Výhodnost stavebního spoření budou dány akčními nabídkami 

jednotlivých spořitelen. [29] 

5.3.6 Úvěr ze stavebního spoření 

Výhodou úvěru ze stavebního spoření je to, že klient může zažádat o úvěr ze stavebního 

spoření, který prostřednictvím státní podpory k sobě váže nízkou úrokovou sazbu. 

Úroková sazba je navíc pevně stanovena pro celou dobu splatnosti úvěru, tudíž se její 

výše nemění. [27, s. 40] 

5.3.6.1 Smlouva o úvěru ze stavebního spoření 

Smlouva o úvěru ze stavebního spoření (dále jen úvěrová smlouva) se sjednává spolu  

se smlouvu o stavebním spoření a jsou v ní upřesněny dílčí podrobnosti smluvního 

vztahu. Povinností účastníka je prokázat své příjmy a výdaje a zajistit tak, že je schopný 

úvěr řádně splácet. Nezbytnou součástí úvěrové smlouvy je zajištění úvěru ručitelem  

či zástavou nemovitosti. 

Úvěr je možné čerpat až po naspoření dohodnutého objemu peněžních prostředků. 

I přesto může být úvěrová smlouva sjednána již před přidělením cílové částky,  

ale samostatný úvěr lze čerpat až poté. 

Ke smlouvě je potřeba doložit náležitosti týkající se účelu, pro něž je úvěr sjednán.  

Tato podmínka vychází ze zákona. Jak je již zmíněno výše, úvěr ze stavebního spoření  
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je možné využít výhradně na bytové potřeby. Účastník dokládá dokumenty v podobě 

výpisu z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, potvrzení o členství v bytovém družstvu, 

stavební povolení, kupní smlouvu apod. [27, s. 40] 

5.3.7 Překlenovací úvěr 

Dalším produktem stavebních spořitelen je překlenovací úvěr (někdy nazýván  

jako meziúvěr). Je využíván v případě, že účastník nesplnil podmínky pro získání řádného 

úvěru ze stavebního spoření a z tohoto důvodu neukončil spořící fázi. Doba čerpání 

překlenovacího úvěru je ukončena v okamžiku dosažení zmiňovaného úvěru. 

Překlenovací úvěr je tedy vázaný k účtu ze stavebního spoření. Lze tedy říct, že slouží 

k překlenutí doby do přidělení cílové částky. Jeho výše je stanovena zákonem a je shodná 

s výší cílové částky, jelikož je cílovou částkou splácen. 

Bankovní instituce vyžadují splnění podmínek pro založení překlenovacího úvěru.  

První z nich zní tak, že účastník musí vložit dané procento cílové částky na účet 

stavebního spoření. Druhá podmínka je shodná u většiny úvěrů, a to zajistit úvěr  

a prokázat příjmy. Po tomto procesu účastník spadá do rizikové skupiny.  

Stavební spořitelna mu poskytne úvěr včetně úrokové sazby. 

Prvním krokem stavební spořitelny je rozdělení stavebního spoření do dvou fází,  

a to na spořící a překlenovací fázi. V první fázi účastník vkládá smluvně dohodnutou výši 

peněžních prostředků na spořicí účet, díky tomu se zvyšuje hodnotící částka.  

Po určité době má nárok na získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Do této doby 

musí být spořicí účet tzv. vinkulován (tzn. ,,uzamčen“, musí být zakázáno dispoziční 

právo vkladu) ve prospěch bankovní instituce. Ve fázi překlenovací má ze strany stavební 

spořitelny poskytnutou celkovou požadovanou částku financí. [27, s. 42-43] 

Bankovní trh nabízí hned několik variant překlenovacích úvěrů. Mimo klasickou 

variantu existuje překlenovací úvěr s konstantními platbami, kdy výše pravidelné měsíční 

splátky ve fázi překlenovacího úvěru je rovna výši splátky ve fázi úvěru ze stavebního 

spoření. Další variantou je překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami,  

ke kterému náleží zvláštní smlouva o stavebním spoření. Stanovuje vyšší úrokovou sazbu, 

ale zato nabízí levnější úvěr ze stavebního spoření. Výše úrokové sazby může časem 

klesat. Poslední variantou je splácený překlenovací úvěr, který je postupně splácen. 

Všechny výše zmíněné možnosti překlenovacího úvěru lze kombinovat, tudíž stavební 

spořitelny mohou účastníkům nabízet např. splácený překlenovací úvěr se zvýšenými 

úrokovými sazbami a konstantními platbami. [30] 

Graf 7 znázorňuje princip překlenovacího úvěru. 

  



45 

 

 

Graf 7: Princip překlenovacího úvěru. [30] 

5.3.7.1 Úrokové sazby překlenovacích úvěrů 

Překlenovací úvěry jsou poskytovány výhradně ve výši celkové cílové částky. 

V porovnání s obvyklým úvěrem jsou dražší. Příčinou je to, že účastník platí jak úroky 

ze skutečně vypůjčené částky, tak z celé cílové částky. [27, s. 43]  

 

Tabulka 2: Porovnání úrokových sazeb překlenovacích úvěrů. [31]  
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5.3.7.2 Splácení překlenovacích úvěrů 

U překlenovacího úvěru probíhá splácení zvláštním způsobem. Přidělením cílové částky 

je jednorázově splacen. V momentě, kdy je účastníkovi přidělen řádný úvěr ze stavebního 

spoření, je splacen překlenovací úvěr. Splátka obsahuje vklady, které jsou naspořeny  

na účtu stavebního spoření, a také úvěr ze stavebního spoření. Účastník pak splácí úvěr 

ze stavebního spoření. [27, s. 43] 

5.3.8 Státní podpora 

Účastníkům stavebního spoření, kteří dodržují podmínky zákona, je formou záloh 

hrazena státní podpora pro stavební spoření. Výše státního příspěvku je deset procent 

z vkladu vč. úroků za kalendářní rok. Maximální výše státního příspěvku je 2 000 Kč. 

Tzv. vázací doba je doba, během níž je pro účastníka zakázána manipulace s peněžními 

vklady v případě, že chce dosáhnout nároku na státní podporu. Tato doba trvá šest let. 

Účastník smí nárokovat státní podporu na více smluv na stavební spoření (smlouvy 

nemusí být uzavřeny s jednou institucí), ale výše státní podpory se u jednotlivých smluv 

sčítá, tudíž nesmí přesáhnout částku 2 000 Kč. [26; s. 59] 

5.4 Hypoteční úvěr 

5.4.1 Definice hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr je definován v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v aktuálním znění. 

Nachází se v Hlavě III tohoto zákonu v § 28 Krytý dluhopis, v odstavci 3.  

Jeho znění je následovné: 

„Hypoteční úvěr je úvěr, který je alespoň částečně zajištěn zástavním právem  

k nemovité věci, a to ode dne vzniku právních účinků zástavního práva.  

Pohledávku z hypotečního úvěru lze zapsat do rejstříku krycích aktiv  

[§ 32 odst. 3 písm. A)] teprve dnem, kdy se emitent krytých dluhopisů dozví  

o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci.“ 

Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v aktuálním znění [32] 

Hypotečním úvěrem se tedy rozumí jakýkoliv úvěr, jehož splacení včetně příslušenství  

je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, která může být i rozestavěná,  

ale musí se nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie, popř. ve státu 

vytvářejícím Evropský hospodářský prostor. 

Ze strany banky jsou hypotéky financovány tzv. hypotečními zástavními listy.  

Banky mají v zástavě dluhopisy, které jsou kryty portfoliem nemovitostí a zároveň 

odpovídají těmto zástavním listům. Jedná se o tzv. řádné krytí, vedle kterého existuje 

i tzv. náhradní krytí, tedy krytí vysoce bonitními a likvidními prostředky banky.  
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Může se jednat např. o státní dluhopisy, vklady u České národní banky nebo hotovostní 

prostředky. Díky tomuto kvalitnímu krytí je hypoteční zástavní list jednou 

z nejbezpečnějších investic. Přitahuje mnoho investorů, což zajišťuje nižší míru úročení. 

Výhodou je, že pokud má banka levné zdroje, může nabízet hypotéku s nízkou úrokovou 

sazbou. Právě příčinou toho mají hypoteční úvěry nižší úrokové sazby ve srovnání 

s úrokovými sazbami u běžných podnikatelských či spotřebitelských úvěrů.  

Hypoteční úvěry jsou jedním z nejčastěji využívaných cizích finančních zdrojů,  

které slouží k financování bydlení. Jsou dostupné jak pro fyzické, tak pro právnické 

osoby. Občané České republiky, kteří dovršili věku 18 let nebo se jejich věk pohybuje 

do hranice 65-70 let, mohou o hypotéku zažádat. [26, s. 89] 

5.4.2 Historie hypotečních úvěrů 

5.4.2.1 Historie hypotečních úvěrů ve světě 

Historie hypoték sahá až do období druhého století před naším letopočtem, kdy staří 

Indové využívali úvěry, které lze považovat za hypoteční. Naši předkové si zpočátku 

půjčovali např. od majetných sousedů nebo panského dvora, později pak od bankovních 

institucí. Ke každé půjčce náležela zástava. Od 15.-16. století banky i pojišťovny začaly 

žádat zástavy nemovitostí.  

Forma hypotečních úvěrů, jakou známe dnes, má počátky již v 1. polovině 20. století 

v USA.  Nejdříve hypotéky nabízely pojišťovny za předpokladu, že dlužníci nebudou  

mít dostatek financí na poslední plátky úvěru. Právě proto vlastnilo své bydlení pouze 

deset procent tehdejší populace. Pojišťovny půjčovali cca 50 % z odhadované ceny 

nemovitosti na dobu 3-5 let. Po tuto dobu se splácel pouze úrok z hypotečního úvěru. 

Celková částka za hypotéku byla doplacena v závěru období tzv. balónovou platbou,  

kdy se doplatek dotýkal hranice až 80 % z celkové výše hypotečního úvěru. 

V roce 1934 došlo v USA k převratu, kdy banky začaly poskytovat výši úvěrů  

do 80–90 % z celkové ceny stavby. Tzv. balonová platba byla nahrazena klasickými 

splátkami úvěru. Hypotéku bylo možné splácet až po dobu 15 let. [33] 

5.4.2.2 Historie hypotečních úvěrů na území českých zemí 

Od 2. poloviny 19. století byly v provozu veřejné peněžní ústavy, které se nacházely  

na území Rakouska. V roce 1841 byl založen Haličský pozemkový úvěrní spolek,  

který patřil k prvním bankám nabízejícím úvěry na bydlení. Dále pak vznikla  

Hypoteční banka království českého, která byla vzorem pro vznik Rakousko-slezský 

pozemkový úvěrový ústav v Opavě a Hypoteční banku markrabství moravského. 
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Období první a druhé světové války mělo za následek devastace hypotečního trhu. 

Následný komunistický režim jej zcela zlikvidoval. Jeho obnova přišla až s revolucí  

roku 1990. V roce 1995 vznikla na území České republiky první hypoteční banka,  

která nabízela hypoteční úvěry zajištěné nemovitostí. Obyvatelstvo však nemělo 

k hypotečním úvěrům důvěru, tudíž trvalo několik let, než si lidé tento typ úvěru oblíbili. 

Hypoteční banka (tehdy Českomoravská hypoteční banka) zahájila novou etapu 

hypotečního trhu v ČR. [33] 

5.4.3 Zásadní kritéria hypotečních úvěrů 

Bonita žadatele 

Hypotečním bankám vznikla v říjnu roku 2018 povinnost posuzovat příjmy žadatelů 

o hypotéky. Postup pro posouzení spočívá v tom, že nejprve jsou banky soustředěny 

na výši splátky úvěru, jejíž výše musí být menší nebo rovna 45 procentům celkového 

čistého měsíčního příjmu žadatele. Další podmínkou je skutečnost, že objem veškerých 

úvěrů nesmí překročit hranici devítinásobku ročního čistého příjmu žadatele.  

Banka žadatelům půjčí maximálně 80 procent z celkové ceny nemovitosti (z tzv. odhadní 

ceny) a zbývajících 20 procent z odhadu financuje žadatel ze svých vlastních zdrojů. 

Tyto aspekty jsou pro banky rozhodující a vypovídají o bonitě žadatele.  

Pokud banka žadatele vyhodnotí jako bonitního, udá podmínky pro hypoteční úvěr. 

Uvede výši úrokové sazby, požadované zajištění, způsob a dobu splacení a čerpání úvěru.  

[26, s. 89-92] 

Bonitu žadatele ovlivňuje několik faktorů. Mezi základní faktory patří:  

• osobní údaje, 

• příjmy žadatele, 

• pravidelné výdaje. 

Osobní údaje banka posuzuje posla věku žadatele. Platí pravidlo: ,,čím starší, tím hůře.“ 

Dále zohledňuje pohlaví žadatele, jelikož u mužů je větší riziko, že úvěr nebudou splácet. 

Samozřejmě banku zajímá dosažené vzdělání žadatele, jakou se zabývá profesí,  

kolik má dětí a jeho rodinný stav. 

Mezi posuzované příjmy žadatele se řadí trvalé příjmy, u nichž je předpoklad trvání 

i v budoucnu. Zahrnují příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z pronájmu, rodičovské příspěvky i např. příjmy z invalidního důchodu. 

V případě, že je žadatel zaměstnaný, měl by mít se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu 

na dobu neurčitou. Je vyloučeno, aby byl žadatel v době podání žádosti o hypoteční úvěr 

ve zkušební době. 
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Pravidelné výdaje žadatele představují např. platby nájemného, pojistného,  

tedy životního pojištění, pojištění domácnosti, nemovité věci apod., příspěvky na stavební 

spoření, doplňkové penzijní spoření, splátky leasingu či alimenty. Dále zde patří  

také splátky úvěrů, které již žadatel má z minulosti. [34] 

Protože chce mít banka maximální jistotu, že žadatel bude schopen splácet hypoteční 

úvěr, porovnává jeho příjmy s výdaji a požaduje dostatečnou finanční rezervu nezbytnou 

pro zabezpečení rodiny (nebo firmy).  

Vztah pro posouzení bonity fyzických osob je následující: 

𝐙𝐏 = 𝐂𝐏 − 𝐕𝐘 − 𝐒𝐏 − (𝐙𝐦 × 𝐊𝐦) > 𝟎 

ZP …zůstatek příjmů, 

CP …čistý měsíční příjem žadatele, 

VY …výdaje žadatele, 

SP …měsíční splátka úvěru, 

Zm …životní minimum žadatele, 

Km …koeficient rezervy k životnímu minimu stanovený bankou (1,1 – 2,0) [26; s. 93] 

Úroková sazba 

Základním faktorem pro výběr hypotečního úvěru je úroková sazba. Její výše se sjednává 

před podpisem smlouvy o hypotečním úvěru. Hypoteční banky obvykle poskytují  

určité minimální úrokové sazby, ale konkrétní sazba, kterou nabízí klientovi  

je individuální záležitostí, která závisí na: 

• výši úrokových sazeb na hypotečním trhu, 

• délce splácení hypotečního úvěru, 

• konkurenčních okolnostech, 

• fixační době, 

• typu hypotečního úvěru, 

• strategii přístupu k žadateli (nový versus stálý klient). 

Výše úrokové sazby je do určité míry ovlivněna i účelem úvěru. Banky poskytují  

nižší úrokové sazby žadatelům, kteří budou hypotékou financovat pořízení vlastního 

bydlení. Tento typ hypotečních úvěrů je považován za nejméně rizikový.  

Pokud chtějí žadatelé financovat prostřednictvím hypotéky nemovitou věc určenou 

k pronájmu, jsou jim nabízeny vyšší úrokové sazby. Nejvyšší úroky pak zaplatí klienti  

u bezúčelných tzv. amerických hypoték. 

Na výši úrokové sazby má zásadní vliv mj. zajištění úvěru. Závisí na výši poskytnutých 

financí ze strany banky. V případě, že žadatel žádá pouze o polovinu hodnoty nemovité 

věci, banka získává jakousi jistotu, že je schopen splácet a nehrozí tak riziko bance,  

že nastane pokles cen na realitním trhu. [26; s. 94]  
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Délka splácení hypotečního úvěru 

Délku splácení hypotečního úvěru si klient banky volí sám. U účelové hypotéky se doba 

splatnosti pohybuje přibližně okolo pěti až třiceti let. V případě neúčelového hypotečního 

úvěru je délka splácení poměrně kratší, trvá obvykle maximálně dvacet let.  

Jestli-že klient žádá o podnikatelský úvěr, nejvýznamnější je předpokládaná doba 

návratnosti investice a podmínky jednotlivých produktů. Pokud jde o občanský úvěr, 

klíčovým bodem je pro banku věk žadatele. U starších žadatelů, u nichž zasahuje  

délka splácení do důchodového věku, vyžaduje banka při poskytování úvěru uvedení 

spoludlužníka mladšího věku. 

Nejčastějším typem splácení je tzv. anuitní, které je nabízeno fyzickým osobám 

splácejícím po celý čas pořád stejně vysokou měsíční splátku. Tato splátka zahrnuje  

úrok i jistinu. Mladí lidé, kteří nemají dostatek financí na anuitní splátku, mají možnost 

splácet úvěr tzv. progresivním způsobem. Jeho systém spočívá v tom, že na začátku  

doby splácení je úvěrová splátka nižší. Postupem času výše splátky stoupá a následně 

přeskočí anuitní splátku. Nevýhodou progresivního způsobu splácení je fakt,  

že klient zaplatí vyšší úroky než v případě anuitního způsobu. Třetí typ splácení úvěru  

se nazývá degresivní způsob, kdy klient na začátku doby splácení platí vyšší splátky 

úvěru, a naopak ke konci doby splácení úvěru se výše splátek snižuje. Tento typ se pro 

některé klienty jeví jako nejvýhodnější, jelikož může část svých financí využít  

na jinou investici. [26; s. 95] 

5.4.4 Vývoj cen hypotečních úvěrů v čase 

Vývoj cen nově poskytnutých hypotečních úvěrů, zejména průměrných úrokových sazeb 

hodnotí tzv. hypoindex. Za každý kalendářní měsíc je sestaven graf, ve kterém jsou 

vyobrazeny vážené průměrné úrokové sazby hypoték určených fyzickým osobám.  

Jsou zde znázorněny váhy, které značí objemy poskytnutých úvěrů. 

Banky, které zajišťují vstupní data potřebná k výpočtům a následné tvorbě grafu,  

jsou následující: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa Bank, Moneta Money Bank, 

Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Sberbank CZ, UniCredit Bank  

a Wüstenrot hypoteční banka. 

V nadcházejícím grafu 8 je vidět průměrná výše úrokové sazby za měsíc  

listopad roku 2020. Pohybuje se okolo 1,98 procent. 

I přes koronavirovou krizi dosahuje hypoteční trh rekordního objemu poskytnutých 

hypotečních úvěrů za 26,917 miliard korun (data listopadu 2020). V roce 2016  

byly poskytnuty hypoteční úvěry za 225,809 miliardy korun. Jedná se o rekordní  

počet poskytnutých hypoték. V roce 2020 byl tento rekord téměř pokořen,  

protože k dosažení rekordního čísla zbývá pouhých 1,3 miliardy korun.  
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Graf 8: Fincentrum hypoindex listopad 2020. [35] 

 

Graf 9: Srovnání celkových objemů poskytnutých hypotečních úvěrů  

v uplynulých letech.[35] 
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Graf 9 porovnává celkové objemy poskytnutých hypotečních úvěrů v jednotlivých letech 

v rozmezí měsíců leden až listopad. Letošní objemy se převyšují rekordní objem 

dosažený v roce 2016. 

 

Graf 10: Fincentrum hypoindex únor-listopad 2020. [36] 

V grafu 10 je zobrazena průměrná úroková sazba v jednotlivých měsících za období únor 

2020 až listopad 2020. Křivka začíná na průměrné výši úrokové sazby 2,42 procent, 

v březnu 2020 stoupá na 2,44 procent, následně stále klesá. V listopadu 2020 dosahuje 

hodnota průměrné úrokové sazby 1,98 procent. Pokles úrokové sazby je způsoben 

zejména koronavirovou krizí, která se projevila i v ekonomické oblasti. 

5.4.5 Dělení hypotečních úvěrů dle účelu užití 

Hypoteční úvěry se dělí na hypotéky účelově vázané a neúčelové (označovány jako 

americké hypotéky) a hypoteční úvěry kombinované s kapitálovým životním pojištěním.  

Hypoteční úvěry účelově vázané 

Hypotečním úvěrem účelově vázaným se rozumí úvěr, který je určený k investování 

na nemovitou věc. Jeho smyslem je zajistit potřeby spojené s bydlením, kterými mohou 

být např. nákup bytu od bytového družstva, rekonstrukce bytu za cílem získání  

užívacího práva k bytu a přičemž jehož majitelem je obec nebo družstvo,  

platba odstupného uživateli družstevního bytu nebo osobě, která je uvedena v darovací 

smlouvě k nemovitosti atd. Tento typ hypotéky se používá na nákup či stavbu 

nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů, úhradu převodu členských práv  

či členského podílu v bytovém družstvu nebo na spojení veškerých výše  

popsaných účelů. [26; s. 90-91]  
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Hypoteční úvěry bez doložení účelu 

Hypoteční úvěry bez doložení účelu, tzv. neúčelové hypotéky, jsou úvěry, u nichž banky 

neprověřují, jakým způsobem klienti nakládají s vydanými peněžními částkami 

z poskytnutého úvěru. Tento typ hypotéky se využívá na pokrytí splátky úvěru,  

mnohdy náhradou za spotřebitelský úvěr. Dále jej dlužníci využívají na pokrytí  

jiné investice. Nevýhodou oproti účelovým hypotékám jsou přísnější podmínky  

pro poskytnutí úvěru, jako např. vyšší úroky či kratší doba splatnosti. [26; s. 91] 

Kombinace hypotečních úvěrů se životním pojištěním 

Jedná se o tzv. kombinované hypotéky. Některé banky bezprostředně vyžadují sjednání 

životního pojištění k hypotečnímu úvěru. Jiné banky mají požadavek na založení 

životního pojištění pouze v případě, že klient není zcela bonitní, obtížně splňuje 

podmínky pro schválení úvěru nebo má vyšší věk. Mnoho bank nabízí nižší  

úroky u hypotéky v případě, že žadatel uzavře životního pojištění. Primárním účelem 

životního pojištění při hypotéce je zajištění pozůstalých v případě, že dojde k úmrtí 

živitele rodiny. Vedlejším účelem je pak zajištění úvěru vůči bance.  

Životní pojištění se dělí na investiční, kapitálové a rizikové. Investiční životní pojištění 

je vhodné pro bonitní klienty, kteří platí jen úroky. Splátka úvěru je proměněna 

na investiční částku. Záporem této kombinované hypotéky s investičním životním 

pojištěním je riziko menšího výběru investičních příležitostí a investice má vyšší cenu.  

 

Graf 11: Průběh kombinace hypotečního úvěru  

s kapitálovým životním pojištěním. [26, s. 92] 

Kombinace hypotéky a kapitálového životního pojištění je v dnešní době nevýhodná, 

jelikož se jeví konzervativně a nákladně. Průběh této kombinace je znázorněno  

v grafu 11. Ve výši sta procent je klientem splácen úrok hypotečního úvěru.  

Zůstatek z peněžních prostředků je uložen na kapitálovém životním pojištění,  
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čímž se klientovi nabízí možnost zhodnocení peněz plynoucích z nabízeného produktu. 

Při převodu kapitálové hodnoty životního pojištění (příp. také stavebního spoření) na účet 

nesplaceného hypotečního úvěru dochází k jednorázové splátce tohoto úvěru.  

Kladnou stránkou této kombinace je úspora části nákladů na umoření hypotečního úvěru 

vzhledem k výnosu. 

Levnější verzí je rizikové životní pojištění, které ale netvoří spořící složku.  

Dva předešlé typy životního pojištění obsahují tzv. spořící (investiční) a rizikovou složku. 

Je potřeba, aby se klienti zaměřili na situaci, kdy může být riziková složka 

minimalizována ve snaze maximalizace výnosu. V tomto případě se může stát,  

že pozůstalí pojištěné osoby získají pojistné plnění, které nepokryje splátku hypotečního 

úvěru. [26, s. 91-92] 

5.5 Spotřebitelský úvěr 

Spotřebitelský úvěr je definován v zákoně č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském 

úvěru. Jedná se o nejméně vhodnou možností pro financování bydlení cizími  

finančními zdroji. Je to právě proto, že k sobě váže poměrně vysokou úrokovou sazbu 

(v porovnání s hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního spoření).  

Spotřebitelský úvěr poskytuje bankovní instituce i nebankovní společnost a může  

o něj zažádat výhradně soukromá osoba. Existují dvě varianty spotřebitelského úvěru,  

a to neúčelový či účelový. Druhý zmíněný může být využit na klientovy závazky  

nebo na pořízení spotřebního zboží či služeb.  

Bankovní instituce či nebankovní společnost vyžaduje od klienta zajištění úvěru v podobě 

zástavy movitého nebo nemovitého majetku, případně spolužadatelem, který v případě 

nouze dlužnou částku splatí. Splácení spotřebitelského úvěru běžně probíhá formou 

pravidelných měsíčních splátek, jejichž výše a počet je smluvně stanoven. [37] 

5.6 Dotace 

Dotace poskytuje stát, územně správní celek nebo Evropská unie. Jsou to nenávratné 

peněžité dary na předem definované účely. Podle účelu se rozdělují na investiční 

(na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a provozní (k zajištění 

provozních nákladů, jsou poskytovány ze strany státu či územně správního celku, jedná 

se např. o slevu jízdného pro studenty). [25, s. 18] 

5.6.1 Státní fond podpory investic 

Státní fond podpory investic (dále jen SFPI) vznikl 1. června 2020 přejmenováním 

z názvu Státní fond rozvoje bydlení. Jeho funkce zůstala stejná, a to podpora  

rozvoje bydlení v České republice. Představuje ho právnická osoba v působnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj. Řídí se zákonem č. 113/2020 Sb.  
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Cílem fondu je spolutvorba vhodných předpokladů pro růst bydlení, motivace  

subjektů, kteří působí na trhu s bydlením k péči o bytový fond, a to na národní i regionální  

úrovni. [38] 

Jednou z nabízených státních podpor je Program pro mladé. Jedná se o úvěrový produkt 

ve výši: 

• od 30 000 Kč do 300 000 Kč na modernizaci obydlí, 

• max. 2 000 000 Kč na koupi nebo výstavbu rodinného domu (o podlahové ploše 

do 140 m2),  

• max. 1 200 000 Kč na koupi bytu (o podlahové ploše do 75 m2). 

Při koupi domu/bytu či výstavbě domu je poskytován úvěr do 80 % ceny sjednané  

nebo nákladů na výstavbu. Úvěrový program je určen páry do 36 let, kteří pečují o dítě  

do 15 let. Žadatelé neplatí poplatky za mimořádné splátky, předčasné splacení úvěru, 

správu a vedení úvěru. Úroková sazba je fixována po dobu nejvýše 5 let.  

Její výše je závislá na výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku  

(minimálně 1 % p.a.). 

Úvěr na modernizaci obydlí je nutné splatit do 10 let. V případě úvěru na koupi  

či výstavbu obydlí, je délka splatnosti nejvýše 20 let. Zajištění úvěru probíhá ve formě 

zástavního práva a/nebo ručitelského prohlášení v závislosti na výši a účelu úvěru. [39] 

5.6.2 Nová zelená úsporám 

Jedním z nejúspěšnějších dotačních programů současnosti je Nová zelená úsporám.  

Je zprostředkováván Ministerstvem životního prostředí a řízen Státním fondem životního 

prostředí ČR. Cílem je zlepšení stavu životního prostředí, podpora snížení energetické 

náročnosti obytných budov, výstavba nízkoenergetických domů apod. 

O dotaci mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby (tedy vlastníci, stavebníci 

rodinných a bytových domů). Je možné žádat nejpozději do konce roku 2021 (v případě, 

že určené alokace nebudou vyčerpány dříve). 

Tato diplomová práce se zaměřuje na výstavbu rodinného domu. Z tohoto důvodu budou 

uvedeny pouze dotační programy spojené s realizací rodinných domů. 

5.6.2.1 Zateplení rodinných domů 

Dotační program slouží k zateplení fasády, střešní konstrukce, stropu a konstrukce 

podlahy. Dále lze využít k výměně oken a dveří. K zateplení lze využít dotaci 

na venkovní stínící techniku, provedení zelené střechy či využití tepla z odpadních vod. 

Dotací lze pokrýt i náklady na odborný posudek a technický dozor při provádění 

zmíněných prací.  
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Dotovaná úprava Výše dotace 

Zateplení obvodových konstrukcí (včetně 

obytných zimních zahrad), střechy, stropu, 

podlahy nad exteriérem a ostatních 

konstrukcí 

500-800 Kč/m2 

Výměna oken, dveří, světlíků a světlovodů 2 100 - 3 800 Kč/m2 

Zateplení podlahy na terénu 700 - 1 200 Kč/m2 

Zelená střecha 800 Kč/m2 

Využití tepla z odpadních vod – decentrální 

systém 
5 000 Kč/1 kus 

Využití tepla z odpadních vod – centrální 

systém 
35 000 Kč 

Stínící technika – manuální ovládání 500 Kč/m2 plochy okna 

Stínící technika – automatické ovládání 1 000 Kč/m2 plochy okna 

Odborný posudek a technický dozor 25 000 Kč 

Tabulka 3: Dotační program Nová zelená úsporám – zateplení rodinných domů. [40] 

V tabulce 3 jsou uvedeny částky jednotlivých dotací. Výše dotací na zateplení a výměnu 

oken nebo dveří je udělována v závislosti na dosažení energetických parametrů,  

které bude mít dům po realizaci dotovaných úprav. Počet kusů decentrálního systému 

využití tepla z odpadních vod je omezen na tři kusy. Dotovaná částka na stínící techniku 

může být využita na rolety, žaluzie, slunolamy apod. Dotační program se mimo jiné 

vztahuje i na použití materiálů s enviromentálním prohlášením. 

Výše dotace se odvíjí od zateplované plochy konstrukce na obálce budovy a množství 

opatření, které zajistí úsporu energie. Maximálně lze dotací pokrýt až 50 %  

celkových výdajů nepřesahujících částku 550 000 Kč. [40] 

U tohoto dotačního programu je poskytován tzv. Dotační bonus, umožňující  

kombinaci s dotací 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.   
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Dotovaná úprava 
Dotační bonus se 

zateplením 

Dotační bonus se 

solárním 

systémem 

Tepelná čerpadla 20 000 Kč 10 000 Kč 

Kotel na biomasu – automatické dávkování 

paliva 
20 000 Kč 10 000 Kč 

Kotel na biomasu – manuální dávkování 

paliva 
20 000 Kč 10 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel 20 000 Kč 10 000 Kč 

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu – 

automatické dávkování paliva 
20 000 Kč 10 000 Kč 

Tabulka 4: Dotační program Nová zelená úsporám – dotační bonus. [40] 

Tabulka 4 popisuje výši dotačního bonusu v kombinaci se zateplením domu  

nebo s instalací solárního systému. Nutno podotknout, že se bonusy nesčítají. 

5.6.2.2 Výstavba rodinných domů 

Dotační program se vztahuje na výstavbu nízkoenergetického rodinného domu, 

zpracování posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy 

a využití tepla z odpadních vod. 

Výše dotace je udělována v závislosti na dosažených hodnotách energetických parametrů 

v jednorázových částkách 150, 300 či 450 tisíc korun. Je možné získat dotaci  

až 50 procent z celkových výdajů spojených s výstavbou úspornějšího domu,  

který využívá energii z obnovitelných zdrojů. [41] 

 

Dotovaná úprava Výše dotace 

Zelená střecha 800 Kč/m2 

Využití tepla z odpadních vod – decentrální 

systém 
5 000 Kč/1 kus 

Využití tepla z odpadních vod – centrální 

systém 
15 000 Kč 

Odborný posudek a měření průvzdušnosti 

obálky budovy 
35 000 Kč 

Tabulka 5: Dotační program Nová zelená úsporám – výstavba rodinných domů. [41] 

V tabulce 5 jsou uvedeny výše dotací k jednotlivým úpravám podporující  

snížení energetické náročnosti rodinných domů. Dále se vztahují na podporu použití 

materiálů, které získaly enviromentální prohlášení typu III. Při využití tepla z odpadních 

vod je možné získat dotaci v maximální hodnotě 15 000 Kč na jeden dům (bez ohledu  

na typ systému). [41] 
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5.6.2.3 Koupě rodinných domů 

Program Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na nákup nízkoenergetického rodinného 

domu. Stejně jako v předchozích dotačních programech, i s tímto jsou svázány dotace  

na stavbu zelené střechy ve výši 800 Kč/m2 a na využití tepla z odpadních vod v hodnotě 

5 000 Kč na jeden kus decentrálního systému nebo 35 000 Kč na centrální systémy. 

Výše dotace je rovněž poskytována na základě požadovaných hodnot budovy. 

Jednorázově lze získat 300 000 Kč nebo 450 000 Kč, nejvýše však 50 % z celkových 

vzniklých výdajů. [42] 

5.6.2.4 Energetické zdroje rodinných domů 

Tento dotační program nabízí finanční prostředky na solární termické a fotovoltaické 

systémy, systémy řízeného větrání (rekuperace), nahrazení elektrického vytápění 

za systém s tepelným čerpadlem, výměnu lokálních topidel, a stejně jako předchozí 

programy, dotaci na využití tepla z odpadních vod.  

O zmíněné dotace může zažádat právnická osoba v případě výměny neekologického kotle 

(na uhlí, koks, uhelné brikety). Dotací může částečně pokrýt náklady na pořízení 

efektivního ekologického šetrného zdroje jako je kotel na biomasu, tepelné čerpadlo  

či plynový kondenzační kotel. V případě, že o dotaci žádá fyzická osoba, může ji využít 

na financování výměny neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací. 

Dotace je vyplácena v podobě fixních částek. Dále se vztahuje na rozšíření  

již realizovaného solárního systému, na vypracování odborného posudku  

a neprůvzdušnosti obálky budovy (výše této dotace spolu s výší dotací na využití tepla 

z odpadních vod je shodná jako u dotačního programu na koupi rodinného domu). [43] 

 

Typ dotačního systému/zdroje tepla Výše dotace 

Termické solární systémy  35 000 - 50 000 Kč 

Fotovoltaické solární systémy 35 000 - 150 000 Kč 

Systémy řízeného větrání 75 000 - 100 000 Kč 

Výměna neekologického zdroje tepla 25 000 - 100 000 Kč 

Využití tepla z odpadních vod max. 35 000 Kč 

Tabulka 6: Dotační program Nová zelená úsporám – energetické zdroje  

rodinných domů. [43] 

Výše dotované částky se odvíjí od využité varianty typu systému či zdroje tepla. [43]  
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5.6.3 Kotlíkové dotace 

Kotlíkové dotace jsou jedním z dotačních programů Ministerstva životního prostředí. 

Jejich cílem je výměna neekologických kotlů na tuhá paliva a snížení emisí znečišťujících 

látek do ovzduší do roku 2020 (2022). O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů. 

Z fondů Evropské unie bylo uvolněno celkem 9 miliard korun. [44] 

Doposud byly vypsány celkem tři výzvy Kotlíkových dotací. První výzva byla  

v letech 2015-2018. Druhá výzva odstartovala v březnu 2017. Poslední třetí výzva  

byla spuštěna postupně v jednotlivých krajích v průběhu roku 2019. 

Zdroj tepla Výše dotace 

Tepelné čerpadlo  

úhrada nejvýše 80 % 

výdajů, maximálně 

však 120 000 Kč 

Kotel na biomasu (automatická dodávka 

paliva) 

úhrada nejvýše 80 % 

výdajů, maximálně 

však 120 000 Kč 

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) 

úhrada nejvýše 80 % 

výdajů, maximálně 

však 100 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel 

úhrada nejvýše 75 % 

výdajů, maximálně 

však 95 000 Kč 

Tabulka 7: Třetí výzva Kotlíkové dotace – výše podporovaných zdrojů tepla. [45] 

Tabulka 7 popisuje konkrétní zdroje tepla a výši poskytovaných dotací.  

Výhodou třetí výzvy je příspěvek 7 500 Kč pro prioritní oblasti a při využití kombinace 

s programem Nová zelená úsporám je poskytován bonus až 20 000 Kč. 

V období od 6. února do 29. listopadu 2019 byly Státním fondem životního prostředí ČR 

poskytovány bezúročné tzv. Kotlíkové půjčky určené pro obce Moravskoslezského, 

Ústeckého a Karlovarského kraje. Půjčky byly určeny na výměnu kotle. [45] 

5.6.4 Dotace Dešťovka 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR 

poskytují dotační program Dešťovka. Jedná se o projekt Národního programu  

Životního prostředí. 

Cílem programu Dešťovka je motivace občanů, zejména majitelů a stavebníků rodinných 

a bytových domů, k efektivnímu hospodaření s pitnou vodou (odebírané z povrchových 

a podzemních zdrojů) a zajištění snížení spotřeby pitné vody. [46]  



60 

 

Dotace se vztahuje na: 

• zachytávání srážkové vody na zálivku zahrady (pro stávající domy); 

• zachytávání srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady (pro stávající 

domy i novostavby); 

• využívání přečištění odpadní vody jako vody užitkové (pro stávající domy 

 i novostavby), 

a je možné s ní pokrýt nejvýše 50 procent z celkových vynaložených výdajů spojených 

s pořízením jednoho z výše uvedených typů systémů. Při realizaci všech tří typů systémů 

je nutné oddělit rozvod srážkové vody od rozvodu pitné vody, aby nedošlo  

ke kontaminaci veřejného vodovodu. 

Varianta podpory Výše dotace 

Zachytávání srážkové vody na zálivku 

zahrady 

Max. 20 000 Kč + 3 500 

Kč/m3 nádrže 

Zachytávání srážkové vody pro splachování 

WC a zálivku zahrady 

Max. 30 000 Kč + 3 500 

Kč/m3 nádrže 

Využívání přečištění odpadní vody jako vody 

užitkové 

Max. 60 000 Kč při 

kombinaci s využitím 

dešťové vody + 3 500 Kč/m3 

nádrže + 10 000 Kč na 

přípravu projektu 

Tabulka 8: Třetí výzva Kotlíkové dotace – výše podporovaných zdrojů tepla. [47] 

V tabulce 8 jsou popsány jednotlivé podporované varianty systémů programu Dešťovka 

a jejich dotované výše. Při čerpání dotace na novostavbu, je nutné realizaci dokončit  

do dvou let. 

Na první výzvu, spuštěnou v dubnu 2017, bylo určeno 100 milionů korun.  

Vzhledem k podání téměř 2 300 podaných žádostí během 28 hodin od spuštění byla výzva 

uzavřena. Druhá výzva byla spuštěna 7. srpna 2017 a trvá dodnes. Je na ni vyhrazeno  

440 milionů korun. Bude uzavřena po vyčerpání alokace. [46]  
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6 Identifikace posuzované stavby 

6.1 Popis konkrétního rodinného domu 

Pro tuto diplomovou práci byl zvolen projekt rodinného domu, jehož výstavba  

se plánuje v Plotišti nad Labem, městské části Statutárního města Hradce Králové. 

Rodinný dům bude stát na pozemku p. č. 1733/11, k.ú. Plotiště nad Labem.  

Dům je navržen jako jednogenerační, pro 4-5 osob. 

 

Obrázek 1: Mapa popisující polohu městské části Plotiště nad Labem. [48] 

Dvoupodlažní nepodsklepený dům má nepravidelný půdorysný tvar o rozměrech  

10,40 × 9,40 m. Střešní konstrukce domu je navržena jako sedlová se štítovými atikami 

bez přesahů. Hřeben střechy dosahuje výšky +7,40 m. Součástí domu je dvougaráž. 

Střešní část garáže bude tvořit plochá střecha, jejíž atika bude ve výšce +2,85 m. 

Vstup do domu je orientován na severovýchod. Prostor před vstupními dveřmi  

je zastřešen ocelovou pergolou, jejíž funkcí je částečná ochrana před nepříznivým 

počasím. Za vstupními dveřmi se nachází vstupní hala, ze které se lze dostat do koupelny 

s toaletou, technické místnosti, ložnice a obývacího pokoje propojeného s jídelnou  

a kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje je umožněn vstup na terasu, kterou rovněž 

kryje ocelová pergola. Ze vstupní haly vede schodiště do druhého nadzemního podlaží. 

Ve 2. NP se nachází chodba, odkud je přístup do koupelny s WC a třech pokojů. 
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Obrázek 2: Vizualizace rodinného domu. [Zdroj: poskytnutá projektová dokumentace] 

Z architektonického hlediska se rodinný dům jeví jako moderní stavba pro bydlení. 

Dominantou jsou výrazné ocelové pergoly, prosklené plochy i střecha bez přesahů. 

Základy domu budou provedeny jako dvoustupňové, kdy spodní stupeň je navržen  

jako monolitický základový pas a horní stupeň bude tvořit ztracené bednění.  

Rodinný dům je naprojektován jako zděný z keramických tvarovek. Strop nad garáží 

budou tvořit železobetonové prefabrikované panely. První nadzemní podlaží bude 

zastropeno systémovým keramickým stropem. Ve druhé nadzemní podlaží budou stropy 

provedeny taktéž železobetonovými prefabrikovanými panely. Vytápění domu  

je plánováno elektrokotlem v kombinaci s podlahovým topením a krbem.  

Elektrokotel bude napojen na jednoprůduchový systémový nerezový komín.  

Umístění krbu je navrhováno v obývacím pokoji.   
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Podlaží Název místnosti 
Plocha 

místnosti [m2] 

Celková plocha 

[m2] 

1. 

Hala 12,37 

105,73 

Technická místnost 3,14 

Koupelna 3,06 

Obývací pokoj + kuchyňský kout 40,74 

Ložnice 12,38 

Garáž 34,04 

2. 

Chodba 10,89 

71,73 

Koupelna 12,38 

Pokoj 18,04 

Pokoj 18,04 

Pokoj 12,38 

Tabulka 9: Plochy jednotlivých místností v rodinném domě. [Vlastní zpracování dle 

příloh č. 7 a 8] 

Tabulka 9 popisuje plochy jednotlivých místností nacházejících se v rodinném domě.  

Součástí projektu na výstavbu rodinného domu je vybudování zpevněných ploch, 

oplocení, vedení elektřiny, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v rámci pozemku. 

V projektu je řešeno i napojení nově vybudovaného sjezdu na místní komunikaci.  

Po vydání stavebního povolení stavebním úřadem je možné započít stavební práce. 

Předpokládá se, že výstavba rodinného domu potrvá dva roky. Postup výstavby  

bude probíhat ve standardních krocích: příprava zařízení staveniště, hrubá stavební 

výroba, přidružená stavební výroba a na závěr kompletace. Výstavbový proces  

bude na sebe ve všech krocích plynule navazovat. Samostatná výstavba bude realizována 

svépomocí. Odborné práce na konkrétní řemesla provedou povolané dodavatelské firmy. 

Tabulka 10 podrobně popisuje náklady na výstavbu rodinného domu. Jsou v ní odděleně 

sečteny náklady na práce hlavní stavební výroby, přidružené stavební výroby a náklady 

na komunikace. Tento odhad nákladů na výstavbu domu byl stanoven pomocí 

softwarového programu určeného k tvorbě rozpočtů a kalkulací stavebních prací.  

V rozpočtu nejsou započítány náklady na vybavení interiéru a oplocení.  
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Popis Cena bez DPH [Kč] 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 16 384,78 

Zakládání 134 547,71 

Svislé a kompletní konstrukce 487 202,97 

Vodorovné konstrukce 345 942,82 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 830 983,44 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 184,13 

Přesun hmot 121 689,85 

Práce a dodávky HSV celkem 2 045 935,70 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 744,55 

Povlakové krytiny 81 653,70 

Izolace tepelné 95 612,66 

Konstrukce tesařské 151 335,49 

Konstrukce suché výstavby 158 351,51 

Konstrukce klempířské 135 366,60 

Krytina skládaná 82 906,41 

Konstrukce truhlářské 467 495,76 

Konstrukce zámečnické 132 219,69 

Podlahy z dlaždic 87 903,83 

Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely, aj.) 106 188,19 

Dokončovací práce – obklady 50 894,29 

Dokončovací práce – nátěry 6 544,80 

Dokončovací práce – malby a tapety 22 738,29 

Dokončovací práce – zasklívání 4 403,38 

Práce a dodávky PSV celkem 1 650 359,15 

Náklady na stavební část celkem 3 696 294,85 

Sazba DPH 21 % 776 221,92 

Náklady na stavební část celkem vč. DPH 4 472 516,77 

Komunikace 105 057,16 

Cena celkem (bez DPH)  3 801 352,01 

Sazba DPH 21 % 798 283,92 

Cena celkem (s DPH) 4 599 635,93 

Tabulka 10: Rekapitulace rozpočtu. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 1] 
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7 Kvalifikace nákladů a ekologických vlivů při výstavbě  

rodinného domu 

7.1 Porovnání vybraných konstrukcí a stavebních materiálů z hlediska vlivu 

na ekologii 

Vedle obvyklých srovnávacích parametrů stavebních materiálů (jako např. ceny, 

životnosti apod.) se v současné době klade čím dál větší důraz na ekologickou zátěž  

při jejich výrobě.  

Na základě tabulky 10 byly vybrány nákladově významné položky, které mohou značně 

ovlivnit cenu stavebního díla a zároveň mohou působit neblahým vlivem na životní 

prostředí.  

Jedná se o oddíly uvedené v tabulce 11. 

Popis Cena bez DPH [Kč] 

Zemní práce 16 384,78 

Zakládání 134 547,71 

Svislé a kompletní konstrukce 487 202,97 

Vodorovné konstrukce 345 942,82 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 830 983,44 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 184,13 

Přesun hmot 121 689,85 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 744,55 

Povlakové krytiny 81 653,70 

Izolace tepelné 95 612,66 

Konstrukce tesařské 151 335,49 

Konstrukce suché výstavby 158 351,51 

Konstrukce klempířské 135 366,60 

Krytina skládaná 82 906,41 

Konstrukce truhlářské 467 495,76 

Konstrukce zámečnické 132 219,69 

Podlahy z dlaždic 87 903,83 

Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely, aj.) 106 188,19 

Dokončovací práce – obklady 50 894,29 

Dokončovací práce – nátěry 6 544,80 

Dokončovací práce – malby a tapety 22 738,29 

Dokončovací práce – zasklívání 4 403,38 

Tabulka 11: Nákladově významné položky. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 1] 
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V nadcházejících podkapitolách jsou uvedeny vždy dvě varianty konkrétního stavebního 

materiálu či produktu. S první variantou je počítáno jak v projektu rodinného domu,  

tak k němu příslušnému položkovému rozpočtu (příloha č. 1). Druhou variantou  

je nalezená alternativa stavebního materiálu s obdobnými vlastnostmi (jako u varianty 

první), ale menšími negativními vlivy na životní prostředí. Tyto dvě varianty budou 

následně porovnány z pohledu tepelných a technických vlastností a ekologických vlivů 

při výrobě. Nakonec budou zhodnoceny z hlediska jejich pořizovací ceny. 

Katalog materiálů Envimat.cz udává hodnoty velikosti vyprodukované uhlíkové stopy, 

oxidu siřičitého, objemovou hmotnost a svázanou energii. Uváděné hodnoty jsou pouze 

orientačního charakteru, nevztahují se k žádnému konkrétnímu výrobci.  

Při stanovování produkce škodlivých látek vznikajících při výrobě i v průběhu celého 

životního cyklu stavebních materiálů je relevantní stanovit i objem tuhých znečišťujících 

látek. Jejich hodnoty však katalog Envimat.cz neuvádí, tudíž se s nimi v této práci 

neuvažuje. 

Jak je již zmíněno výše, katalog poskytuje hodnoty produkce emisí CO2 a SO2. V případě 

emisí CO2 se přesněji jedná o potenciál globálního oteplování, tedy svázané emise  

CO2 ekvivalentní, které vyjadřují ekvivalentní emise CO2 a emise dalších skleníkových 

plynů, jako je např. metan. Skleníkový efekt těchto skleníkových plynů je přepočten  

do hladiny efektu CO2. Potenciál globálního oteplování proto představuje ekvivalentní 

emise, které jsou vyprodukovány v průběhu celého životního cyklu daného produktu  

či materiálu, přičemž je vytvářen skleníkový efekt. Svázané emise CO2 jsou udávány 

v kilogramech ekvivalentu CO2.  

Emise SO2 pak uvádí tzv. potenciál okyselování prostředí. Přesněji jde o svázané emise 

SO2 udávající ekvivalentní emise, které jsou produkovány v průběhu celého životního 

cyklu materiálu nebo produktu, čímž dochází k okyselování prostředí. Je počítáno nejen 

se samostatnými emisemi SO2, ale i s velkým množstvím dalších plynů, které okyselují 

prostředí, kdy jejich efekt se přepočítává na úroveň efektu SO2. Jednotkou je gram  

či kilogram SO2 ekvivalentní.  

Spotřeba primární energie značí, jaká je celková spotřeba přírodních zdrojů energie 

v průběhu životního cyklu výrobku. Jednotkou jsou megajouly. [49] 

Hodnota tepelného odporu (R) uvádí velikost odporu pronikajícího tepla. Čím vyšší 

hodnota R, tím pomaleji teplo prochází konstrukcí. Jednotkou je metr čtvereční krát 

kelvin watt. 

Součinitel tepelné vodivosti () charakterizuje schopnost konstrukce vést teplo.  

Jde převážně o rychlost šíření tepla z teplého prostředí do chladnějšího prostředí. 

Jednotkou je watt na metr krát kelvin. 
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7.1.1 Svislé a kompletní konstrukce 

Ve variantě 1 bylo použito nosné obvodové zdivo z broušených cihel Porotherm 

o tloušťce 300 mm, pevnosti P10, lepeno tenkovrstvou maltou.  

Technické vlastnosti samostatných keramických tvarovek uvádí následující tabulka 12: 

Název položky Porotherm 30 Profi 

Rozměry (d×š×v) [mm] 247×300×249 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,180 W/mK 

Tepelný odpor (R) 1,68 m2K/W 

Požární odolnost REI 180 DP1 

Tabulka 12: Parametry keramických tvarovek Porotherm. [50, s. 138] 

Pro variantu 2 byl nalezen alternativní stavební materiál s parametry, které jsou 

zaznamenány v tabulce 13: 

Název položky Silka S12-1800 

Rozměry (d×š×v) [mm] 248×300×248 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,700 W/mK 

Tepelný odpor (R) 0,39 m2K/W 

Požární odolnost REI 180 DP1 

Tabulka 13: Parametry vápenopískových tvarovek Silka. [51] 

Z tabulky 13 je patrné, že se jedná o tvarovky Silka výšky 250 mm v tloušťce zdiva 

300 mm. Jde o vápenopískové tvárnice. Součinitel tepelné vodivosti je vyšší než 

u varianty 1. Naopak tepelný odpor je pro tvarovky Silka stanoven v nižších hodnotách. 

Vápenopískové tvarovky mají z hlediska tepelně-technických vlastností horší parametry 

než keramické tvarovky. Požární odolnost u obou variant shodných hodnot a znamená to, 

že konstrukce musí odolávat účinkům požáru po dobu minimálně 180 minut. 

Varianta 1 2 

Název položky Porotherm 30 Profi Silka S12-1800 

Svázaná energie [MJ/kg] 2,5737 1,27912 

Objemová hmotnost [kg/m3] 800 1 530 

Svázané emise CO2 [kg CO2 ekv./kg] 0,23862 0,13037 

Svázaná emise SO2 [g SO2 ekv./kg] 0,5456 0,21284 

Tabulka 14: Srovnání parametrů zdících tvarovek  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [52] 

Tabulka 14 zobrazuje srovnání jednotlivých energetických složek zdících materiálů 

z hlediska vlivu na životní prostředí. Při výrobě tvarovek Porotherm je produkováno větší 

množství šedé energie, uvolňuje se více skleníkových plynů a ekvivalent SO2 má vyšší 

hodnotu než u zdících tvarovek Silka. Proto lze říct, že varianta 2 je v tomto porovnání 

významně šetrnější k životnímu prostředí.  
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7.1.2 Vodorovné konstrukce 

V původním rozpočtu je podle návrhu projektanta počítáno s keramickým stropem 

tloušťky 250 mm, který je složen ze stropních vložek a nosníků (neboli trámů),  

včetně zmonolitnění konstrukce z betonu třídy 16/20. Tato varianta je navržena nad 

obytnou částí. Jedná se o nejnákladnější položku v oddílu vodorovných konstrukcí.  

Nad garáží a ve 2.NP je strop řešen pomocí železobetonových prefabrikovaných 

stropních panelů.  

Pro posouzení technických údajů jsou uvažovány trámy POT o šířce 160 mm  

a výšce 175 mm, délka je libovolná (v závislosti na rozměru místnosti).  

Stropní vložky MIAKO mají rozměr 250×525×190 mm. Tepelně-technické údaje 

v tabulce 15 jsou vyčísleny na osovou vzdálenost trámů 500 mm. 

Název položky Strop Porotherm 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,45 W/mK 

Tepelný odpor (R) 0,55 m2K/W 

Požární odolnost REI 120 DP1 

Tabulka 15: Parametry keramického stropu Porotherm BN. [50, s. 217] 

V tabulce 15 jsou uvedeny tepelně-technické parametry stropního systému výrobce 

Porotherm, ozn. BN, bez nadbetonávky. Hodnota požární odolnosti je uváděna 

pro stropní konstrukci bez omítky. 

Jako druhou varianta pro zastropení byla zvolena stropní konstrukce z prefabrikovaných 

panelů (např. Spiroll) o výšce 250 mm. Jsou vyráběny v různých délkových a šířkových 

rozměrech o hmotnosti 397 kg/bm, tudíž se předpokládá, že únosnost zdiva 

z vápenopískových tvarovek je dostačující na to, aby na něm mohly být uloženy předpjaté 

panely (viz. kapitola 7.1.1, varianta 2). 

Název položky Prefa stropní panely 

Součinitel tepelné vodivosti () - 

Tepelný odpor (R) 0,23 m2K/W 

Požární odolnost 45-100 min 

Tabulka 16: Parametry stropu s předpjatými dutinovými panely Spiroll. [53] 

Z tabulky 16 je opět vidět, že pro variantu 2 byl v porovnání s variantou 1 zvolen stavební 

materiál s méně vyhovujícími tepelně-technickými vlastnostmi.  

Součinitel tepelné vodivosti výrobce dutinových předpjatých panelů neuvádí.  

Požární odolnost je uváděna od 45 do 100 minut s ohledem na výšku panelu,  

počtu a druhu předpínacích lan, rozměru panelu a jeho statickém určení únosnosti. 
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Varianta 1 2 

Název položky Strop Porotherm Strop Spiroll 

Svázaná energie [MJ/kg] 1 644,06 476,887 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 297,83 2 435,05 

Svázané emise CO2 [kg CO2 ekv./m2] 135,121 74,122 

Svázaná emise SO2 [g SO2 ekv./m2] 390,584 140,402 

Tabulka 17: Srovnání parametrů stropních konstrukcí  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [52] 

Tabulka 17 popisuje srovnání parametrů výše uvedených stropních konstrukcí a jejich 

dopad na životní prostředí. Katalog Envimat.cz uvádí objemovou hmotnost stropu 

předpjatých dutinových panelů po zálivce spár (včetně dutin), kterou přebírá z katalogu 

výrobce. Obě varianty mají poměrně shodnou objemovou hmotnost, oba prvky stropní 

konstrukce jsou vyráběny průmyslově. Při výrobě předpjatých dutinových panelů  

je produkováno menší množství svázané energie, uvolňuje se nižší objem emisí CO2  

a příroda je mnohem méně zasiřována. Nutno podotknout, že uvedené hodnoty  

pro keramický strop jsou bez vrchní betonové vrstvy, čímž by v opačném případě  

ještě vzrostly. Z tohoto porovnání vyplývá, že varianta 2 je z hlediska zatížení životního 

prostředí úspornější.  

Mimo zvolený materiál pro variantu 2 se nabízí hned několik ekologičtějších stavebních 

materiálů vhodných pro zhotovení stropní konstrukce. Může to být například trámový 

strop. Z důvodu zachování standardu zděné stavby a rychlosti výstavby nebyl tento typ 

stropu využitý. Zároveň je potřeba brát na vědomí, že při použití velmi odlišných druhů 

stavebních materiálů, jako je např. kombinace dřevěného stropu se zděným konstrukčním 

systémem, nemusí být reálné jejich spojení v jeden celek, není zajištěna sourodost 

materiálů zejména u těch s výrazně odlišnými technickými vlastnostmi. 
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7.1.3 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

7.1.3.1 Kontaktní zateplovací systém 

V oddílu Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní se tato práce zaměřuje konkrétně 

na vnější tepelnou izolaci obvodových stěn. Projektant navrhl zateplení obvodového 

keramického zdiva kontaktním zateplovacím systémem z pěnových polystyrénových 

desek EPS 70F o tloušťce 150 mm (varianta 1).  

Název položky Pěnový polystyren 

Rozměr 1000×150×500 mm 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,039 W/mK 

Třída reakce na oheň  E 

Pevnost v tlaku  70 kPa 

Pevnost v tahu 100 kPa 

Tepelný odpor (R) 3,80 m2K/W 

Tabulka 18: Parametry kontaktního zateplovacího systému – pěnový polystyren.  

[54, s. 24] 

Tepelně-technické vlastnosti kontaktního zateplovacího systému pěnovým polystyrenem 

od výrobce Isover uvádí tabulka 18. 

Pro variantu 2 byl zvolen kontaktní zateplovací systém minerální izolací rovněž 

od výrobce Isover, typ TF Profi. Jedná se o izolační desky vhodné při zateplování fasád. 

Mají podélná čedičová vlákna. Desky se lepí a kotví k předem připravenému 

pevnému podkladu stěny. 

Název položky Minerální izolace 

Rozměr 1000×150×600 mm 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,035 W/mK 

Třída reakce na oheň A1 

Pevnost v tlaku 30 kPa 

Pevnost v tahu 10 kPa 

Tepelný odpor (R) 4,15 m2K/W 

Tabulka 19: Parametry kontaktního zateplovacího systému – minerální izolace.  

[54, s. 24] 

Jak je vidět v tabulce 19, minerální izolace o tloušťce 150 mm má nižší hodnotu 

součinitele tepelné vodivosti a zároveň vyšší hodnotu udávající tepelný odpor.  

Oproti pěnovému polystyrenu má minerální izolace vysokou požární odolnost,  

a naopak nižší pevnost v tlaku i tahu. 
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Varianta 1 2 

Název položky Pěnový polystyren Minerální izolace 

Svázaná energie [MJ/kg] 105,073 20,1923 

Objemová hmotnost [kg/m3] 30 32 

Svázané emise CO2 [kg CO2 ekv./kg] 4,2121 1,1331 

Svázaná emise SO2 [g SO2 ekv./kg] 14,900 8,3583 

Tabulka 20: Srovnání parametrů kontaktních zateplovacích systémů  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [52] 

Z tabulky 20 vyplývá, že zateplení objektu minerální izolací je méně energeticky náročné 

z hlediska vlivu na životní prostředí. Při výrobě je produkován výrazně menší objem  

šedé energie i nižší ekvivalent emisí CO2 a SO2. Z tohoto porovnání je patrné,  

že je minerální izolace ekologičtějším stavebním materiálem vhodným pro zateplování. 

Současný trh bezesporu nabízí izolační materiály vyráběné z obnovitelných zdrojů.  

Jde například o zateplení slámou, izolace stěn, podlah i stropů z celulózových vláken, 

deskové nebo foukané dřevovláknité izolace stěn, izolace z technického konopí  

nebo z ovčí vlny. Při použití těchto druhů izolací je vhodnější rodinný dům řešit  

jako dřevostavbu, nikoliv zděnou stavbu. U některých z výše zmíněných materiálů není 

možná aplikace na podklad ze zděného zdiva. 

7..3.2 Odvětrávaná fasáda 

Významnou položkou, mimo kontaktní zateplovací systém, je v tomto oddílu montáž 

odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt. Obklad tvoří vláknocementové 

desky.  

Parametr 
Svázaná 

energie 

[MJ/kg] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

Svázané emise 

CO2  

[kg CO2 

ekv./kg] 

Svázaná emise 

SO2  

[g SO2 ekv./kg] 

Vláknocementové desky 11,7707 1900 1,0909 2,4531 

Ocel 29,0668 7850 2,0924 8,2738 

Celkem 40,8375 9750 3,1833 10,7269 

Tabulka 21: Parametry základních prvků odvětrávané fasády. [52] 

V tabulce 21 je vidět, že výroba základních dílců potřebných ke zhotovení odvětrávané 

fasády je velmi energeticky náročná. V případě, že by došlo k zateplení i této fasádní 

plochy kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací, výrazně by se snížila 

produkce emisí CO2 a SO2 a také by klesla hodnota pro výdej svázané energie.  

Graf 12 porovnává energetické složky dvou fasádních variant. 
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Graf 12: Porovnání energetických složek základních prvků odvětrávané fasády 

s minerální izolací. [Zdroj i zpracování vlastní] 

7.1.4 Konstrukce truhlářské 

Nákladově významnou položku v tomto oddílu tvoří výplně otvorů. Pro rodinný dům jsou 

navržena dřevěná okna zasklena izolačním dvojsklem. 

Název položky Dřevěné okno 

Tepelná izolace Uw 0,82-1,5 W/m2K 

Zvuková izolace 32-44 dB 

Tabulka 22: Parametry dřevěného okna zaskleného izolačním dvojsklem. [55] 

Tabulka 22 popisuje tepelně-technické parametry dřevěných eurooken zasklených 

izolačním dvojsklem. Mohou být vyráběna např. ze smrku, dubu, borovice či modřínu. 

Díky tepelně izolačním vlastnostem splňují požadavky na nízkoenergetické a pasivní 

domy. 

Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se pro variantu 2 kladně jeví alternativa okna 

vyrobeného z hliníkových profilů zaskleného izolačním trojsklem. Okno vykazuje 

vysokou pevnost, odolnost, dlouhodobou životnost, je nenáročné na údržbu a vhodné 

zejména jako výplň otvorů větších rozměrů. 

Název položky Hliníkové okno 

Tepelná izolace Uw 1,0-1,6 W/m2K 

Zvuková izolace 31-50 dB 

Tabulka 23: Parametry hliníkového okna zaskleného izolačním dvojsklem. [56] 
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Tabulka 23 obsahuje některé tepelně-technické vlastnosti hliníkového okna  

se zasklením izolačním trojsklem. Hranice rozsahu zvukové izolace je u hliníkového okna 

větší. Stejně tak okno disponuje vyššími hodnotami veličiny Uw. 

Pro výplně otvorů nejsou v katalogu Envimat stanoveny hodnoty energetických složek 

dílce tvořící celek (např. pro okno dřevěné s izolačním dvojsklem). Jsou v něm uvedeny 

pouze hodnoty energetických složek jednotlivých materiálů, z nichž se výplně otvorů 

sestavují. Pro vyhodnocení zátěže na životním prostředí jsou tyto hodnoty postačující. 

Hodnoty energetických složek těsnících prvků a doplňkových materiálů pro výplně 

otvorů jsou z hlediska porovnání vlivu na životní prostředí zanedbatelné. 

Parametr 
Svázaná energie 

[MJ/kg] 

Svázané emise 

CO2 [ 

kg CO2 ekv./kg] 

Svázaná emise 

SO2  

[g SO2 ekv./kg] 

Dřevěný okenní rám 28,912 1,6347 8,5015 

Zasklení, dvojsklo 22,3839 1,5545 11,1320 

Celkem – dřevěné 

okno 
51,2963 3,1892 19,6335 

Hliníkový okenní rám 142,3320 9,4953 41,1815 

Zasklení, trojsklo 29,0637 1,8926 12,7707 

Celkem – hliníkové 

okno 
171,3957 11,3878 53,9522 

Tabulka 24: Srovnání parametrů výplní otvorů  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [52] 

Z tabulky 24 jsou zřejmé hodnoty energetických složek dřevěných a hliníkových oken. 

Při výrobě hliníku je do ovzduší vypouštěno vysoké množství šedé energie, uvolňuje se 

extrémní množství CO2 a SO2. Naopak dřevo je přírodní materiál, při jehož zpracování 

je, v porovnání s hliníkem, do ovzduší uvolňováno minimum škodlivých látek.  

Z hlediska ekologického vlivu na životní prostředí je první varianta (dřevěné okno 

s izolačním dvojsklem) výrazně šetrnější. 

V grafu 13 lze vidět grafické porovnání energetických složek jednotlivých variant  

výplní otvorů. 
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Graf 13: Porovnání energetických složek výplní otvorů. [Zdroj i zpracování vlastní] 

7.1.5 Konstrukce suché výstavby 

Nejpoužívanějším a nejběžnějším materiálem v oddílu konstrukcí suché výstavby  

je bezesporu sádrokarton. Lze jej využít jak na příčky, tak na podhledy. Výhodou je rychlá 

a jednoduchá montáž, pevnost, disponuje dobrými izolačními vlastnostmi,  

snadnou tvarovatelností a zcela dlouhou životností. Sádrokartonové desky se vyrábí také 

ve variantě s jádrem napuštěným silikonem, který je vhodný pro použití do mokrých 

provozů (např. koupelny), anebo s deskami, které mají vyšší požární odolnost  

(použití např. podhledy v nákupních centrech, garážích apod). 

Ani tento projekt nebyl výjimkou. Projektant ze sádrokartonu navrhl podhledy,  

podkroví i předstěnu v koupelně ve 2. NP. Sádrokarton pro toto porovnání bude 

představovat variantu 1.  

Název položky 
Sádrokartonová 

deska 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,25 W/mK 

Třída reakce na oheň  A2 

Faktor difúzního odporu () 10 

Tabulka 25: Parametry sádrokartonové desky. [57] 

Jeho technické vlastnosti uvádí tabulka 25. Údaje v tabulce charakterizují 

sádrokartonovou desku (od výrobce Rigips), typu A, vhodnou pro podhledy 

bez speciálních požadavků na požární odolnost nebo zvukovou izolaci. 

Jako ekologičtější varianta (tj. varianta 2) byl zvolen Ekopanel, což je panel, který  

je vyráběn lisováním pšeničné slámy pod vysokým tlakem a za vysoké teploty.  

Jedná se o stoprocentně přírodní, ekologický, pevný a difúzně otevřený panel,  
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který lze plně recyklovat. Jeho vhodný na opláštění dřevěných konstrukcí, na montáž 

samonosných příček, podhledů, vnějšího či vnitřního opláštění stěn a také  

při rekonstrukcích starých objektů. 

Název položky Ekopanel 

Součinitel tepelné vodivosti () 0,099 W/mK 

Třída reakce na oheň  E 

Faktor difúzního odporu () 9,7 

Tabulka 26: Parametry Ekopanelu. [58] 

Technické vlastnosti Ekopanelu E40 popisuje tabulka 26. Požární odolnost ekopanelu  

u podhledu či šikminy je uváděna REI 30 DP3, což znamená, že plně odolává ohni 

minimálně 30 minut. Díky tomu, že je sláma lisována za vysokého tlaku, obsahuje velmi 

malé vzduchové mikro póry, které by podporovaly hoření. Ty navíc pohlcují vzdušnou 

vlhkost potřebnou k zvlhčování vzduchu v místnosti. Výrobce uvádí až 100letou 

životnost.  

Vzhledem k tomu, že v katalogu Envimat nejsou stanoveny přesnější hodnoty 

enviromentálních dopadů slámy, bude uvažováno s dřevitou vlnou. 

Varianta 1 2 

Název položky 
Sádrokartonová 

deska 
Ekopanel 

Svázaná energie [MJ/kg] 5,7445 1,1450 

Objemová hmotnost [kg/m3] 1 000 45 

Svázané emise CO2  

[kg CO2 ekv./m2] 
0,3543 0,0622 

Svázaná emise SO2 [g SO2 ekv./m2] 1,0976 0,3120 

Tabulka 27: Srovnání parametrů konstrukcí suché výstavby  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [52] 

Tabulka 27 vyjadřuje srovnání parametrů energetických složek sádrokartonové desky 

a ekopanelu. Jako je již uvedeno výše, ekopanel je modelován jako dřevitá vlna.  

Již na první pohled je vidět, že se jedná o ekologičtější materiál. Při výrobě 

sádrokartonové desky je vypouštěno do ovzduší pětinásobně větší množství šedé energie 

než u ekopanelu. Také emise CO2 a SO2 jsou podstatně vyšší. 

7.1.6 Krytina skládaná 

Vzhledem k tomu, že konstrukce krovu je tvořena tepelnou izolací z minerálních vláken, 

která je uložena mezi krokvemi, nebude docházet k hledání ekologičtějšího materiálu  

a následnému porovnání parametrů. Hodnoty enviromentálních dopadů minerální izolace 

jsou uvedeny v kapitole 7.1.3.1. 

V projektu rodinného domu je navržena šikmá střecha s betonovými střešními taškami. 

V katalogu Envimat jsou uvedeny hodnoty energetických složek pouze pro betonovou, 
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pálenou a vláknocementovou tašku. Poslední dva jmenované druhy střešních tašek mají 

mnohem horší enviromentální dopad na životní prostředí než taška betonová.  

Z tohoto důvodu nebude provedeno porovnání parametrů dvou variant střešních tašek tak, 

jak tomu bylo v předchozích kapitolách.  

V článku společnosti Mediterran CZ, s.r.o., který vyšel dne 24. 2. 2016, je vypracován 

průzkum vyhodnocující dopady výroby střešních krytin na životní prostředí.  

Výše zmíněná společnost vyrábí betonové tašky. V průzkumu je betonová taška 

zastoupená konkrétním výrobkem společnosti Mediterran CZ, s.r.o. Z vyhodnocení  

v článku je patrné, že nejmenší ekologickou zátěž způsobuje rákosí či dřevěné šindele.  

Varianta 1 2 

Název položky Betonová taška Dřevěné šindele 

Spotřeba energie [kW/m2] 10,56 14 

Svázané emise CO2 [g CO2 ekv./m2] 6 336 -16 156 

Svázaná emise SO2 [g SO2 ekv./m2] 22,08 27,3 

Tabulka 28: Srovnání parametrů střešních krytin  

v důsledku vlivu na životní prostředí. [59] 

Tabulka 28 srovnává hodnoty energetických složek a zátěže životního prostředí 

betonových tašek s dřevěnými šindeli. Hodnota zátěže CO2 je u dřevěných šindelů 

v záporných číslech. Je to způsobeno tím, že příroda je při jejich výrobě nejméně 

zatěžována. Jedná se tedy o přírodní alternativu k betonové tašce. Při výrobě betonových 

tašek je spotřebováno menší množství energie a produkován menší objem emisí SO2.  

Na základě této skutečnosti se betonová taška jeví jako poměrně vhodný produkt 

s ohledem na ekologické dopady.   

7.1.7 Konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické 

Mezi nákladově významné položky (viz tabulka 11) patří také tesařské, klempířské 

a zámečnické konstrukce. K hledání ekologičtějších variant nedojde, neboť jejich 

nahrazení není v některých případech možné, případně by mohlo způsobit např. snížení 

kvality či životnosti některých částí objektu. Tesařské konstrukce jsou vyráběny 

z dřevěných prvků, tudíž není potřeba vyhledávat ekologickou alternativu.  

7.1.8 Plochá střecha 

Další možností, jak snížit ekologickou zátěž při výstavbě rodinného domu je provedení 

tzv. zelené střechy, která by nahradila jak zateplenou plochou střechu nad obytnou částí 

ve 2.NP, tak nezateplenou plochou střechu nad garáží. Zelená střecha nabízí výborné 

tepelně-izolační vlastnosti, díky kterým snižuje výdaje záporných energetických složek, 

vytváří příjemné klima ve městě či vesnici prostřednictvím zvyšování vlhkosti, přispívá 

ke snížení odtoku dešťových vod, prašnosti a hlučnosti. Také disponuje ochlazováním 

budovy. 
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Jak je již uvedeno výše (viz kapitola 5.6.2), na provádění zelených střech je v současné 

době poskytována dotace z programu Nová zelená úsporám. Pro získání dotace  

je potřeba, aby dům splnil požadované parametry. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení 

konkrétního rodinného domu nebude se zelenou střechou počítáno. Důvodem je nutnost 

provedení několika stavebních úprav (např. odvodnění ploché střechy, únosnost 

konstrukčního systému apod.) a také by se zvýšily náklady na pořízení tohoto střešního 

systému. 

7.1.9 Ocelová pergola 

Ocelová pergola, která je navržena v projektu rodinného domu, je doplněna žárově 

pozinkovanými prvky. Výroba oceli má fatální vliv na životní prostředí a její hodnoty  

je možné vidět v tabulce 21 (kapitola 7.1.3.2). Z tohoto důvodu je adekvátní  

najít ekologičtější materiál, ze kterého by bylo možné pergolu sestrojit.  

Nejvhodnější alternativou se jeví dřevo, ať už měkké smrkové, či tvrdé dubové  

nebo třeba bukové.  

Před sestavením pergoly musí být dřevo řádně vysušeno (vlhkost 15 procent). Nevýhodou 

dřeva je možnost napadení dřevokaznými škůdci či houbami. Z tohoto důvodu je potřeba 

opatřit ho impregnačními a ochrannými nátěry, a to nejen při sestavení pergoly,  

ale i v průběhu celé provozní fáze stavby.  

Naopak u oceli hrozí koroze, ale vzhledem k navržené povrchové úpravě v podobě 

žárového zinkování je riziko koroze vyloučeno. Tím je zajištěna mnohaletá životnost, 

pevnost a stálost konstrukce.  
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7.1.10 Závěrečné vyhodnocení materiálů z hlediska vlivu na ekologii 

Při porovnání prostupu tepla konstrukcí bylo zjištěno, že hodnota tepelného odporu 

pro variantu 2 (příloha č. 4), kdy jsou použity ekologičtější materiály (vápenopískové 

tvárnice, minerální izolace), je vyšší než hodnota vyčíslená u varianty 1 (příloha č. 3).  

Varianta 1 2 

Tepelný odpor (RT) 4,50 m2K/W 4,65 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla (U) 0,22 W/m2K 0,21 W/m2K 

Tabulka 29: Srovnání hodnot tepelného odporu pro jednotlivé varianty.  

[Vlastní zpracování dle přílohy č. 3 a 4] 

Z tabulky 29 plyne, že navržená tloušťka izolantu 150 mm je vyhovující pro zateplení 

obvodového pláště minerální izolací. Hodnota tepelného odporu u varianty 2  

je o 0,15 m2K/W vyšší, než u varianty 1. Hodnota součinitele prostupu tepla je u varianty 

1 nižší. Zároveň je zachován určitý standard, který byl navržen projektantem v původní 

variantě 1.  

Při porovnávání ekologických aspektů odvětrávané fasády je z grafu 12 patrné,  

že je ekologičtější nahradit ji zateplovacím systémem s minerální izolací, ve shodné 

tloušťce, jako je zbylá část fasády rodinného domu. Z důvodu zachování estetických 

vlastností domu a architektonického rázu nebude tato část fasády nahrazena kontaktním 

zateplovacím systémem.  

Na odvětrávanou fasádu navazuje jak vzhledově, tak konstrukčně ocelová pergola.  

Je navržena se žárově zinkovanými prvky. Ekologičtější variantou by bylo provedení 

pergoly ze dřeva, jakožto přírodního materiálu. Dřevo vyžaduje každoroční údržbu 

v podobě impregnačních a ochranných nátěrů. Z tohoto důvodu nedošlo k nahrazení 

ocelové pergoly za dřevěnou. Zároveň není nutná pravidelná údržba konstrukce  

a je zachován daný architektonický vzhled, který byl navržen na přání investora.  

V tomto rodinném domě byla navržena dřevěná okna s izolačním dvojsklem. Při hledání 

ekologičtější alternativy s lepšími tepelně-izolačních vlastnostmi byla pro variantu 2 

zvolena okna s rámy z hliníkových profilů zasklena izolačním trojsklem.  

Z pohledu ekologie však nevycházela v příznivých hodnotách, tudíž byla ponechána okna 

dle původního návrhu, tedy dřevěná. 

Následně byly porovnávány sádrokartonové desky s Ekopanely. Toto srovnání ukazuje, 

že při výrobě Ekopanelu je příroda méně zatěžována. V rozpočtářském softwaru Kros 4 

bohužel není možné zjistit cenu Ekopanelu, tudíž v rozpočtu (příloze č. 2) není nahrazena 

sádrokartonová deska za Ekopanel. 

Zkoumány byly také hodnoty enviromentálních dopadů skládané krytiny. Varianta 1 

představuje betonovou tašku, která se porovnala s dřevěnými šindeli (tj. varianta 2). 

Hodnoty u obou variant vycházejí kupodivu poměrně shodně. Při výrobě betonových 

tašek je dokonce produkováno menší množství svázané energie a emisí SO2. Tudíž je 

betonová taška vyhodnocena jako materiál, který méně zatěžuje životní prostředí. 
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Při výstavbě domu je možné ekologickou zátěž snížit mj. provedením ploché vegetační 

střechy. Dojde tak k částečné kompenzaci záboru půdy. Přestože se v projektu rodinného 

domu objevují dvě skladby plochých střech, nedošlo k jejich nahrazení za vegetační 

střechu. Důvodem je nutnost provedení stavebních a konstrukčních úprav tak,  

aby vegetační střechu bylo možné zrealizovat.  

Jak je již popsáno v kapitole 7.1.7, přestože tesařské, klempířské a zámečnické tvoří 

nákladově významné položky, nedochází u nich k hledání alternativ a následnému 

nahrazení v položkovém rozpočtu. Tudíž se cena u těchto položek nezměnila. 

V tabulce 30, na následující straně, jsou vidět, změny celkových nákladů na výstavbu 

rodinného domu za předpokladu použití materiálů, při jejichž výrobě je ekologie méně 

zatěžována. Nahrazení položek za ekologičtější materiály proběhlo v oddílu svislých 

a kompletních konstrukcí, kdy byl zachován zděný konstrukční systém, ale došlo 

k nahrazení keramických tvárnic za vápenopískové tvarovky. Spolu s tvarovkami byla 

provedena i náhrada překladů.  

V oddílu vodorovných konstrukcí byl keramický strop skládající se z nosníků a vložek 

nahrazen železobetonovými montovanými panely. Jejich cenu není možné v software 

Kros 4 zjistit. Z tohoto důvodu byla odvozena z obdobných, již naceněných stropních 

panelů, které jsou součástí stropních konstrukcí nad garáží a 2. NP. 

Změna materiálu zateplovacího systému se cenově projevila v oddílu Úpravy povrchů, 

podlahy a osazování výplní. Minerální izolace nahrazuje pěnový polystyren.  

Tloušťka izolantu zůstává stejná (tj. 150 mm). 

Celkové náklady vzniklé při výstavbě rodinného domu v případě použití materiálů,  

které méně zatěžují životní prostředí, jsou vyšší o 126 087 Kč (bez DPH). Tento rozdíl  

je spočítán za předpokladu, že při hledání alternativních materiálů bude zachován 

standard zděné stavby a také estetický ráz domu. Samozřejmě, že je možné použít 

ekologičtější materiály, ale ty by mohly např. snížit životnost domu, mít vysoké nároky 

na údržbu, narušit estetické hledisko a vzhled stavby. 
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Popis Cena bez DPH [Kč] 

Varianta  1 2 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 16 384,78 16 384,78 

Zakládání 134 547,71 134 547,71 

Svislé a kompletní konstrukce 487 202,97 646 266,19 

Vodorovné konstrukce 345 942,82 247 941,89 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 830 983,44 896 008,04 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 184,13 109 184,13 

Přesun hmot 121 689,85 121 689,85 

Práce a dodávky HSV celkem 2 045 935,70 2 172 022,59 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 744,55 66 744,55 

Povlakové krytiny 81 653,70 81 653,70 

Izolace tepelné 95 612,66 95 612,66 

Konstrukce tesařské 151 335,49 151 335,49 

Konstrukce suché výstavby 158 351,51 158 351,51 

Konstrukce klempířské 135 366,60 135 366,60 

Krytina skládaná 82 906,41 82 906,41 

Konstrukce truhlářské 467 495,76 467 495,76 

Konstrukce zámečnické 132 219,69 132 219,69 

Podlahy z dlaždic 87 903,83 87 903,83 

Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely, aj.) 106 188,19 106 188,19 

Dokončovací práce – obklady 50 894,29 50 894,29 

Dokončovací práce – nátěry 6 544,80 6 544,80 

Dokončovací práce – malby a tapety 22 738,29 22 738,29 

Dokončovací práce – zasklívání 4 403,38 4 403,38 

Práce a dodávky PSV celkem 1 650 359,15 1 650 359,15 

Náklady na stavební část celkem 3 696 294,85 3 822 381,74 

Sazba DPH 21 % 776 221,92 802 700,17 

Náklady na stavební část celkem vč. DPH 4 472 516,77 4 625 081,91 

Komunikace 105 057,16 105 057,16 

Cena celkem (bez DPH)  3 801 352,01 3 927 438,90 

Sazba DPH 21 % 798 283,92 824 762,17 

Cena celkem (s DPH) 4 599 635,93 4 752 201,07 

Tabulka 30: Srovnání cen u jednotlivých variant provedení.  

[Vlastní zpracování dle přílohy č. 1 a 2] 
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7.2 Zadržování dešťové vody pro splachování WC a zalévání zahrady 

Jak již je uvedeno v kapitole 5.6.4 této práce, existuje možnost zachycování dešťové vody 

do plastových jímek opatřených bezpečnostním přepadem, umístěných ve vykopaných 

jámách a zasypaných štěrkopískem. Vodu je dále možné využívat pro splachování WC, 

případně i praní, což zajišťuje dostupnost vody zejména v období sucha. Zároveň jsou tak 

sníženy provozní náklady a příroda je méně zatěžována, jelikož nedochází k plýtvání 

pitnou vodou. 

Podle informací poskytnutých společností Perfect factory, s. r. o., jsou pořizovací náklady 

na provedení akumulace srážkové vody pro splachování WC odhadovány v průměru  

na 150 tisíc korun. Cena tohoto systému je pro každý rodinný dům individuální.  

Odvíjí se od velikosti nádrže a s ní úzce souvisejícím počtem osob žijících v domácnosti. 

Zároveň však platí, že čím je počet osob žijících v jedné domácnosti vyšší, tím se zvyšuje 

úspora nákladů za vodné a stočné. Při využití dotace v maximální výši 40 tisíc korun  

by pak výše investice do tohoto systému vycházela na 110 tisíc korun.  

Společnost odhaduje průměrnou návratnost investice na 8-10 let. Pokud by byl proveden 

systém umožňující také samozávlahu trávníků, rostlin a plodů, byla by návratnost 

samozřejmě rychlejší. 

Protože je projekt pro tento rodinný dům navržen standardním systémem kanalizačních 

přípojek, bylo by velmi obtížné získat přesné náklady spojené s pořízením a realizací 

veškerých přípojek, dalších zařízení a doplňků potřebných k vybudování systému 

pro zadržování dešťové vody pro splachování WC a zalévání zahrady. Z tohoto důvodu 

je tato varianta uvedena pouze jako možnost úspory a snížení zátěže životního prostředí 

při plýtvání pitnou vodou při splachování WC a zálivky zahrady. Na základě této 

skutečnosti není uvažována v položkovém rozpočtu rodinného domu. 

 

Obrázek 3: Schéma využití srážkové vody k zalévání zahrady a splachování WC. [60]  
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Tabulka 31: Náhled předběžné kalkulace nákladů na realizaci zařízení pro využití 

dešťové vody. [Zdroj: poskytnuté informace od společnosti perfect factory, s.r.o.] 

  

Dodavatel: perfect factory s.r.o.

Akce - Nabídka II

Položka
CENA v KČ

 bez DPH

CENA v KČ

 s DPH

MATERIÁL

Nádrž Plochá 4000L - Aqua 24 348 Kč 28 000 Kč

Příslušenství - filtrační koš, prodlužovací komínek 2 174 Kč 2 500 Kč

Podzemní dešťové svody KG 110/125, kolena, T kusy, drobný materiál do 40 m, 3 913 Kč 4 500 Kč

Rozvod vody z nádrže do např. technické místnosti a k venkovnímu kohoutu PE 32, do 3 043 Kč 3 500 Kč

Rozvod a propojení v technické místnosti, připojení vodárny, příprava pro napojení 2 174 Kč 2 500 Kč

Rainmaster Eco 10 21 739 Kč 25 000 Kč

0 Kč

Elektroinstalace - připojení do stávajícího okruhu do 30m 2 174 Kč 2 500 Kč

Vsakovací objekt -drenážní trubka a geotextílie 1 304 Kč 1 500 Kč

Zásypový materiál/písek/štěrk 5 652 Kč 6 500 Kč

Geotextílie na nádrž 870 Kč 1 000 Kč

Drobný materiál 870 Kč 1 000 Kč

MATERIÁL CELKEM 68 261 Kč 78 500 Kč

PRÁCE

Ruční  výkopové práce r  - výkop pro jímuy, svody, usazení jímek, ruční výkop do zahrady, ruční výkop přepadu do kanalizace0 Kč

Pomocné práce 3 478 Kč 4 000 Kč

Strojní výkopové práce Bagr 6 174 Kč 7 100 Kč

Dumper na odvoz zeminy ručně 0 Kč

Usazení nádrže, propojení a zprovoznění systému 12 348 Kč 14 200 Kč

Usazení dešťových svodů a rozvodů, připojení 2 957 Kč 3 400 Kč

Instalatérské práce 3 739 Kč 4 300 Kč

Finální povrchová úprava pozemku - zahrada 1 739 Kč 2 000 Kč

Technologický dozor 0 Kč

Elektroinstalace   1 739 Kč 2 000 Kč

Ukládka zeminy - bude vyúčtováno podle reálného doložení fa na likvidaci 0 Kč

Vibrační pěch 1 739 Kč 2 000 Kč

Koordinace a řízení zakázky + technický dozor 4 783 Kč 5 500 Kč

Pronájem auta 7,5 t a 9,5 t  0 Kč

Doprava osob, materiálu, nádrže atd. 3 304 Kč 3 800 Kč

Dovoz kačírku/písku 2 783 Kč 3 200 Kč

Doprava bagru 2 609 Kč 3 000 Kč

Vyřízení dotace komplet včetně administrace 4 348 Kč 5 000 Kč

PRÁCE CELKEM 51 739 Kč 59 500 Kč

CELKEM bez DPH 120 000 Kč
DPH 15% 18 000 Kč
CELKEM za zakázku včetně DPH 138 000 Kč

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE 

nákladů na realizaci zařízení pro využití dešťové vody
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7.3 Možnosti vytápění rodinného domu  

Během projektové přípravy se každý investor zamýšlí nad otázkou, jakým způsobem 

bude svůj rodinný dům vytápět. V současné době existuje hned několik možností 

vytápění domu. Pro tento projekt byl zvolen způsob vytápění elektrokotlem v kombinaci 

s podlahovým vytápěním a krbu, který bude umístěn v obývacím pokoji. 

7.3.1 Tepelné čerpadlo 

Dnes velmi používanou možností je vytápění domu tepelným čerpadlem. Nabízí se  

hned několik variant zahřívání interiéru pomocí tohoto zdroje vytápění. První z nich  

je systém země/voda, kdy je proveden zemní vrt o hloubce 100-150 m, nebo se využívá 

plošný kolektor či podzemní voda. Teplo ze země se získává prostřednictvím nemrznoucí 

kapaliny o nízké teplotě varu. Kapalina přeměněná do plynného stavu vytváří teplo 

v potrubí v kolektoru nebo ve vrtu. Pomocí výkonného kompresoru je zajištěno dosažení 

požadované teploty.  

Levnější variantou tepelného čerpadla (při srovnání se systémem země/voda) je systém 

vzduch/voda. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady i menší náročnost na prostor. 

Nevýhodou je pak dražší provoz a nutnost využití elektrokotle v případě, že teplota 

venkovního vzduchu klesne pod -15 °C.  

Tepelné čerpadlo, které lze v letním období používat jako klimatizaci pro ochlazení 

vzduchu a v chladných dnech jako topení, pracuje se systémem vzduch/vzduch.  

Jeho vnitřní jednotka má větší výměník, který přeměňuje chladivo ve vzduch.  

Vzduch se do místností dostává prostřednictvím vzduchotechnických rozvodů.  

Tento systém však neumožňuje ohřev užitkové vody. 

Nejméně rozšířeným způsobem v České republice je tepelné čerpadlo pracující 

na principu voda/voda. Důvodem je složitá údržba a vysoké nároky na nestálý přísun 

vody. Voda je tzv. prohnána výměníkem a následně vrácena zpět. Nezbytnou nutností  

pro tento systém je vybudování dvou studen, kdy jedna slouží jako čerpací,  

druhá jako vsakovací. Další možností je vlastní rybník, který se u tohoto rodinného domu 

nenachází. Tudíž se systém tepelného čerpadla voda/voda pro rodinný dům jeví  

jako nejméně vhodný. 

Z hlediska ekologie je používání tepelného čerpadla významné, jelikož do ovzduší 

nevypouští škodlivé látky. Pomocí promyšleného systému pracuje zejména s přírodními 

zdroji tepla. Jedinou výjimkou tvořící ekologickou zátěž je spotřeba elektrické energie 

při jeho provozu. [61] 

7.3.2 Srovnání nákladů na vytápění a ohřev vody 

Porovnání pořizovacích i provozních nákladů na vytápění a ohřev vody při využití 

tepelného čerpadla nebo elektrokotle s krbovou vložkou je ukázáno pouze orientačně 
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na reprezentativním příkladu nového rodinného domu od společnosti IVT Tepelná 

čerpadla, s.r.o. Nový rodinný dům s vytápěnou plochou 140 m2 má tepelnou ztrátou  

5,5 kW. (Vytápěná plocha je shodná s vytápěnou plochou domu, na který se zaměřuje 

tato práce). Ohřev vody je počítán pro čtyři osoby. Dům bude mít podlahové vytápění 

a plocha zahrady je 350 m2. 

Pořizovací náklady 
Tepelné čerpadlo 

země/voda 

Tepelné čerpadlo 

vzduch/voda 

Elektrokotel a 

krbová vložka 

Zdroj tepla 190 000 Kč 185 000 Kč 20 000 Kč 

Zásobník teplé vody v ceně v ceně 10 000 Kč 

Montáž, revize plynu a 

elektro 
28 000 Kč 29 000 Kč 12 000 Kč 

Plošný kolektor 36 000 Kč - - 

Odkouření kotle nebo 

komín 
- - 30 000 Kč 

Krbová vložka, připojení  

na topení 
- - 60 000 Kč 

Celkem 254 000 Kč 214 000 Kč 132 000 Kč 

Tabulka 32: Pořizovací náklady zdroje tepla. [62] 

Z tabulky 32 je patrné, že nejnižší pořizovací náklady jsou při pořízení elektrokotle 

s krbovou vložkou. Cenový rozdíl při srovnání s tepelným čerpadlem pracujícím 

na systému vzduch/voda je 82 000 Kč i přesto, že je potřeba koupit zásobník na teplou 

vodu a zajistit odkouření kotle nebo výstavbu komínu. V případě, že se investor rozhodne 

pro tepelné čerpadlo země/voda, zaplatí při jeho pořízení o 122 000 Kč, což je téměř 

dvakrát více než při pořízení elektrokotle s krbovou vložkou. 

Provozní náklady 
Tepelné čerpadlo 

země/voda 

Tepelné čerpadlo 

vzduch/voda 

Elektrokotel a 

krbová vložka 

Náklady na vytápění 4 500 Kč 6 000 Kč 13 000 Kč 

Náklady na ohřev vody 2 700 Kč 3 500 Kč 7 000 Kč 

Ostatní náklady (elektřina v 

domě) 
7 100 Kč 7 100 Kč 7 300 Kč 

Náklady na dřevo - - 3 000 Kč 

Paušální platba – elektřina 4 400 Kč 5 300 Kč 5 300 Kč 

Roční revize a prohlídky - - 2 000 Kč 

Celkem 18 700 Kč 21 900 Kč 37 600 Kč 

Tabulka 33: Provozní náklady zdroje tepla. [62] 

Tabulka 33 uvádí celkové náklady za provoz vybraných zdrojů tepla. Nejvyšší náklady 

s sebou nese provoz elektrokotle s krbovou vložkou. Nejnižší pak tepelné čerpadlo 

pracující na principu země/voda. Při jeho provozu zaplatí investor o více než polovinu 

méně (v tomto srovnání přesně o 18 900 Kč), než při vytápění elektrokotlem.  

Provozní náklady u tepelných čerpadel jsou nižší taktéž z toho důvodu, že u nich 

nevznikají náklady na každoroční údržbu v podobě revizí nebo prohlídek, náklady  
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na pořízení dřeva k vytápění, které zahrnuje pracnost jak při přípravě na topnou sezónu 

(pořízení, uskladnění), tak při samostatném průběhu vytápění (nutná obsluha krbu).  

Jak je již popsáno výše, rodinný dům bude vytápěn elektrokotlem s krbovou vložkou 

v kombinaci s podlahovým vytápěním. Zatím co pořizovací náklady zmíněného systému 

vytápění jsou nižší v porovnání s pořizovacími náklady tepelných čerpadel,  

naopak provozní náklady jsou podstatně vyšší. Návratnost investice do tepelného 

čerpadla se uvádí přibližně 4-7 let v závislosti na velikosti tepelných ztrát domu,  

velikosti vytápěné plochy domu, typu tepelného čerpadla, rostoucích cen energií a využití 

dotačního programu na jeho pořízení. Pořizovací cena jednotlivých zdrojů tepelné energie 

se odvíjejí od typu zdroje tepla, jeho velikosti, výkonu apod.  

Typ zdroje tepla 
Výše dotace – 

se zateplením 

Výše dotace – 

bez zateplení 

Tepelné čerpadlo 

voda/voda 
100 000 Kč 80 000 Kč 

Tepelné čerpadlo 

země/voda 
100 000 Kč 80 000 Kč 

Tepelné čerpadlo 

vzduch/voda 
75 000 Kč 60 000 Kč 

Tabulka 34: Výše dotačního program na pořízení tepelného čerpadla. [43] 

V tabulce 34 jsou vidět částky poskytované dotačním programem Nová zelená úsporám 

na zdroje energie pro rodinné domy (více v kapitole 5.6.2.4). Je možné získat  

až 50 % z celkových pořizovacích nákladů. 

V této práci je počítáno s vytápěním prostřednictvím elektrokotle v kombinaci 

s podlahovým vytápěním a krbem. Důvodem jsou na první pohled nižší pořizovací 

náklady. 

I přes vyšší pořizovací náklady je doporučena investice do tepelného čerpadla,  

jelikož při využití dotace se náklady na pořízení sníží, tudíž budou v přibližně stejné výši, 

jako pořizovací náklady na elektrokotel (cenový rozdíl je minimální). Výhodou jsou pak 

nižší náklady na provoz, kdy investor významně ušetří peněžní prostředky, a hlavně 

úspora elektrické energie a dalších emisí, které zatěžují životní prostředí a mají negativní 

podíl na ekologii.  
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8 Financování výstavby rodinného domu 

8.1 Charakteristika investora 

Investorem výstavby rodinného domu je bezdětný manželský pár. Manželovi je 35 let, 

pracuje ve větší stavební firmě na pozici obchodního zástupce pro oblast  

Východní Čechy. Ve firmě je zaměstnán na plný pracovní úvazek se smlouvou na dobu 

neurčitou. Manželce je 29 let. Pracuje pro stejnou stavební společnost jako manžel, na 

pozici mzdové účetní. Se zaměstnavatelem má uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní 

pracovní poměr, taktéž na dobu neurčitou. Jejich měsíční příjmy uvádí tabulka 35. 

Popis Čistý měsíční příjem 

Manžel 45 000 Kč 

Manželka 25 000 Kč 

Celkem 70 000 Kč 

Tabulka 35: Měsíční příjmy manželů. [Zdroj i zpracování vlastní] 

V tabulce 35 jsou uvedeny všechny čisté měsíční příjmy manželů, které dohromady činí 

70 000 Kč. V rámci stavebního spoření manžel naspořil 400 000 Kč. Manželce založili 

stavební spoření rodiče. Má naspořeno 300 000 Kč. Rodiče každého z manželů  

se dohodli, že jim přispějí na výstavbu rodinného domu v celkové částce 250 000 Kč.  

Díky tomuto daru dosáhnou manželé na tzv. osmdesátiprocentní hypotéku, která s sebou 

nese výhodnější podmínky než hypoteční úvěr se zajištěním z 90 %.  

Veškeré volné peněžní prostředky manželů jsou určené k výstavbě rodinného domu. 

Zobrazuje je následující tabulka 36:   

Finanční prostředky Částka 

Naspořeno na stavebním spoření – manžel 400 000 Kč 

Naspořeno na stavebním spoření – manželka 300 000 Kč 

Peněžní dary od rodičů 250 000 Kč 

Celkem 950 000 Kč 

Tabulka 36: Volné finanční prostředky manželů. [Zdroj i zpracování vlastní] 

Z tabulky 36 je patrné, že veškeré volné peněžní prostředky manželů činí 950 000 Kč.  

Ty manželé plánují využít společně s hypotečním úvěrem na výstavbu rodinného domu. 

Pozemek, na němž je plánována stavba domu, manžel získal formou dědického řízení  

po své tetě.  

Při poskytování úvěru banku mnohdy zajímají nejen příjmy, ale i výdaje žadatelů. 

Manželé uspoří finanční prostředky za nájemné, které nemusí platit, jelikož bydlí 

ve dvougeneračním domě spolu s manželčinými rodiči. Mají zde k dispozici ložnici, 

obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelnu s WC. Tyto místnosti se nachází  

v 1. NP domu, manželčini rodiče obývají druhé podlaží, které má přistavěný i vlastní 

vstup do domu. Rodiče od manželů nevyžadují platby za energie, vodné, stočné apod.  
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Manželé jsou nuceni platit pouze poplatek za internet, a to v částce 300 Kč/měsíc.  

Tímto rodiče manželům velmi finančně pomáhají a manželé tak mají možnost uspořit 

velkou část ze svých příjmů. 

Manželé v současné době nevlastní žádný automobil, jelikož vzhledem k tomu,  

že je manžel obchodním zástupcem, získal od firmy služební auto, které smí využívat 

i k osobním účelům. Manželka se do práce dopravuje spolu s manželem. Ve výjimečných 

situacích je nucena využít spoje MHD. Díky firemnímu vozu manželům odpadají závazky 

v podobě leasingových splátek, plateb za pojištění vozu a další výdaje, které jsou spjaty 

s pořízením a provozem automobilu.  

Společnost, v níž manželé pracují, poskytují většině svých zaměstnanců služební mobilní 

telefon. Z tohoto důvodu manželům nevznikají měsíční výdaje za telefonní účet.  

Měsíční výdaje za veškerá pojištění činí 1 500 Kč. Dále si každý měsíc odkládají finanční 

rezervu ve výši 5 000 Kč, která poslouží na nečekané výdaje. Velmi významnou položkou 

ve výdajích manželů je jídlo, za které měsíčně utratí v průměru 10 000 Kč.  

Za volnočasové aktivity jsou ochotni měsíčně utratit v průměru 3 200 Kč. 

Popis Měsíční výdaje 

Jídlo 10 000 Kč 

Pojištění 1 500 Kč 

Finanční rezerva na nečekané výdaje 5 000 Kč 

Internet 300 Kč 

Volnočasové aktivity 3 200 Kč 

Celkem 20 000 Kč 

Tabulka 37: Měsíční výdaje manželů. [Zdroj i zpracování vlastní] 

V tabulce 37 jsou zaznamenány všechny měsíční výdaje manželského páru.  

Vychází na 20 000 Kč/měsíc. V tabulce 35 jsou zaznamenány čisté měsíční příjmy  

ve výši 70 000 Kč. Pokud budou odečteny od měsíčních výdajů, zůstane manželům 

měsíčně 50 000 Kč. Tato částka bude použita k pokrytí měsíčních splátek hypotéky,  

která bude sjednána se záměrem financování výstavby domu. 

8.2 Možnosti financování  

Existuje více způsobů, jak financovat výstavbu rodinného domu. Tato práce se zabývá 

pouze jedním z nich, a to financováním z cizích zdrojů, konkrétně hypotečním úvěrem. 

Vedle této možnosti lze výstavbu domu financovat např. úvěrem ze stavebního spoření. 

Ten se z pohledu investora mnohdy jeví velmi nevýhodně, protože je svázán vysokou 

úrokovou sazbou. 

V nadcházejících kapitolách jsou srovnány hypoteční úvěry pro původní variantu 1, 

představující standardní provedení rodinného domu navrženého dle projektanta.  

Varianta 2 reprezentuje jeho ekologičtější provedení. Pro každou z variant jsou uvedeny 
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výše měsíčních splátek na délku splatnosti úvěru 20 let, 25 let a 30 let. Na závěr této části 

práce je provedeno závěrečné porovnání poskytnutých hypotečních úvěrů. 

Vzhledem k měsíčním příjmům a výdajům manželů nebude z cizích zdrojů financována 

realizace komunikací v rámci pozemku. Vybudování komunikací bylo spočítáno  

na 105 057 Kč (viz tabulka 10, kapitola 6.1). Na tyto náklady jsou manželé schopni 

našetřit ze svých měsíčních příjmů přibližně během čtyř měsíců i přesto, že již budou 

platit měsíční splátky hypotéky. 

Postup při sjednání hypotečního úvěru 

Prvním krokem byla osobní návštěva bankovní instituce Raiffeisenbank, a.s.  

Vybrána byla právě proto, že již několik let po sobě získala ocenění v rámci kategorie 

Klientsky nejpřívětivější banka roku (v letech 2015-2019) a disponuje nejširší nabídkou 

hypoték na trhu. Banka nejprve vyhodnotila danou situaci klienta, kdy se zaměřila  

na údaje o výši úvěru, bonitě žadatele, jeho výši příjmů apod. Zpracovala nabídku 

hypotéky formou orientačního propočtu a sdělila žadatelům seznam potřebných 

dokumentů k dalším schůzkám pro uzavření úvěrové smlouvy. Nedílnou součástí  

prvního kroku je mimo jiné i vyřízení odhadu zastavované nemovitosti. Banka nabízí 

zajištění odhadce a zpracování odhadu za klienta, čímž klientovi ušetří čas i peníze.  

Dále garantuje úrokovou sazbu po dobu 30 dní. 

Varianta Rozpočtové náklady 

1 – standardní provedení 4 472 517 Kč 

2 – s ohledem na ekologii 4 625 082 Kč 

Tabulka 38: Rozpočtové náklady RD. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 1 a 2] 

V tabulce 38 jsou vyčísleny rozpočtové náklady rodinného domu (vč. sazby DPH)  

pro konkrétní varianty provedení. Manželský pár plánuje realizaci výstavby domu 

svépomocí, na určité odborné práce si zajistí subdodávku (řemesla, stropní konstrukce). 

Jejich volné finanční prostředky jsou v částce 950 000 Kč (viz tabulka 36, kapitola 8.1). 

Měsíční příjmy byly spočítány na 70 000 Kč (viz tabulka 35, kapitola 8.1), přičemž  

po odečtení výdajů jim měsíčně zůstává 50 000 Kč. 

V případě, že se manželé rozhodnou pro výstavbu rodinného domu variantou 1,  

žádají banku o úvěr ve výši 4 470 000 Kč. Zůstatková částka 2 517 Kč bude doplacena 

z vlastních zdrojů. 

Pokud si manželé zvolí rodinný dům s využitím ekologičtějších materiálů (varianta 2), 

požádají banku o hypotéku ve výši 4 620 000 Kč. Zůstatková částka 5 082 Kč bude taktéž 

doplacena vlastními peněžními prostředky. 

Druhým krokem je předání veškerých požadovaných dokumentů bankovní instituci.  

Tyto dokumenty mohou být zaslány i elektronicky. Originální forma dokumentů  

je vyžadována až při podpisu úvěrové smlouvy. Na základě doložených dokumentů banka 

vyhodnotí možnost poskytnutí úvěru a vhodnost zastavované nemovitosti.  
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Do tří pracovních dnů informuje žadatele, zda byl úvěr schválen a prostřednictvím 

elektronické pošty zasílá smluvní dokumentaci k prostudování.  

Ve třetím kroku klient na pobočce banky podepisuje smluvní dokumentaci,  

hypoteční specialista ho seznámí s podmínkami čerpání hypotečního úvěru a předává mu 

dokumenty k zástavě nemovitosti. Manželský pár má sjednaný běžný účet v této 

bankovní instituci, tudíž není potřeba jeho založení. Následně je sjednáno pojištění 

nemovitosti a pojištění, které by pokrylo případnou neschopnost manželů splácet úvěr. 

Před posledním krokem je potřeba, aby žadatelé zajistili úředně ověřené podpisy 

zástavních smluv a předali je na katastr nemovitostí. Pak už stačí v bance předložit 

veškeré nutné dokumenty k čerpání hypotečního úvěru. Od této chvíle je možné  

úvěr čerpat. 

Při modelaci hypotečního úvěru je nutné do budoucna brát v úvahu možnou změnu 

úrokové sazby a výši poplatků za vedení úvěru apod., kterou nelze v současnosti 

předvídat.  

Klientem navíc budou uhrazeny poplatky za: 

• pořízení výpisů z katastru nemovitostí: 350 Kč; 

• ověření podpisů smluv: 240 Kč; 

• zápis a výmaz do katastru nemovitostí: 4 000 Kč. 

Pro všechny níže uvedené úvěry je zvolena varianta úvěru Klasik do 80 % LVT. 

8.2.1 Vstupní parametry pro modelaci hypotečního úvěru 

Banka byla seznámena s následujícími parametry: 

• výše hypotečního úvěru pro variantu 1: 4 470 000 Kč; 

• výše hypotečního úvěru pro variantu 2: 4 620 000 Kč; 

• účel hypotečního úvěru: stavba rodinného domu; 

• čistý celkový měsíční příjem manželů: 70 000 Kč; 

• zástava movité věci v hodnotě podle odhadce pro variantu 1: 5 600 000 Kč; 

• zástava movité věci v hodnotě podle odhadce pro variantu 2: 5 800 000 Kč; 

• doba fixace úrokové sazby: 5 let. 

Banka si vyhradila zástavní právo a zákaz zcizení k pozemku, na němž je výstavba domu 

plánována. Požaduje pojištění nemovitosti spolu se sjednáním vinkulace pojistného 

plnění ve prospěch banky. 

Pokud manželé mají sjednán hypoteční úvěr, je potřeba po každém prostavění dvaceti 

procent z celkové půjčené částky povolat odhadce. Ten provede kontrolu prostavěnosti  

a následně bance předá informaci, zda může uvolnit prostavěnou částku.  

Čerpání úvěru tedy probíhá na základě uvolňování finančních částek ve výši dvaceti 
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procent z celkové půjčené sumy na základě doložených fakturačních dokladů  

o proinvestování vlastních finančních prostředků. 

8.2.2 Hypoteční úvěr s délkou splatnosti 20 let 

Bankou Raiffeisenbank, a.s. byly vyhotoveny orientační propočty hypotečních úvěrů  

pro jednotlivé varianty provedení rodinného domu. Propočty uvádí informace o výši 

RPSN a úrokové sazbě, době fixace, výši měsíční anuitní splátky apod. 

Orientační propočet – délka splatnosti úvěru 20 let 

varianta 1 

Počet splátek 240 

Roční úroková sazba 2,05 % 

RPSN 2,20 % 

Doba fixace 5 let 

Výše měsíční splátky úvěru 22 719 Kč 

Tabulka 39: Orientační propočet hypotečního úvěru s délkou splatnosti 20 let 

pro variantu 1. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 5] 

Z tabulky 39 vyplývá, že hodnota měsíční splátky úvěru s dobou splatnosti 20 let  

pro variantu 1 je 22 719 Kč. Roční úroková sazba je 2,05 procent a hodnota RPSN  

ve výši 2,20 procent.  

Orientační propočet – délka splatnosti úvěru 20 let 

varianta 2 

Počet splátek 240 

Roční úroková sazba 2,05 % 

RPSN 2,20 % 

Doba fixace 5 let 

Výše měsíční splátky úvěru 23 481 Kč 

Tabulka 40: Orientační propočet hypotečního úvěru s délkou splatnosti 20 let 

pro variantu 2. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 6] 

Tabulka 40 uvádí údaje pro variantu 2. Výše měsíční anuitní splátky úvěru je 23 481 Kč. 

Úroková sazba a RPSN se nemění. V případě, že by se manželé rozhodli pro realizaci 

domu s využitím materiálů, které méně zatěžují životní prostředí a ekologii (varianta 2), 

zaplatí měsíčně pouze o 762 Kč vyšší úvěrovou splátku. 

V tabulce 41 je nastíněna ukázka průběhu splácení hypotečního úvěru. Jde o prvních pět 

měsíčních plateb za úvěr, které by pro manžele znamenaly odchozí transakce z jejich 

běžného bankovního účtu vedeného u Raiffeisenbank, a.s., na účet banky. Výše splátky 

odpovídá měsíční anuitní splátce, kterou uvádí banka na svém Orientačním propočtu 

hypotečního úvěru (viz příloha č. 2). Splátka zahrnuje úrok, který je vypočten z dlužné 

částky, a úmor vznikající odečtením částky za úrok od částky za měsíční splátku (anuitu). 

Dlužná částka je snižována úmorem, který v prvním měsíci činí 15 588,87 Kč.  
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Výsledná hodnota měsíční splátky 23 481,37 Kč vznikne po přičtení úroku  

ve výši 7 892,50 Kč. V tabulce lze vidět postupné snižování částky za úroky a také dlužné 

částky. Platí pravidlo, že se snižující se dlužnou částkou klesá částka za úroky, která je 

započítána v měsíční splátce úvěru. V závislosti na tom se zvyšuje částka úmoru.  

Z toho vyplývá výhoda, kdy se snižuje výše úroků a také nákladů související s úvěrem. 

Měsíc Splátka [Kč] Úmor [Kč] Úrok [Kč] Dluh [Kč] 

leden 23 481,37 15 588,87 7 892,50 4 604 411,13 

únor 23 481,37 15 615,50 7 865,87 4 588 795,63 

březen 23 481,37 15 642,18 7 839,19 4 573 153,45 

duben 23 481,37 15 668,90 7 812,47 4 557 484,55 

květen 23 481,37 15 695,67 7 785,70 4 541 788,88 

Tabulka 41: Ukázka prvních pěti splátek úvěru s délkou splatnosti 20 let – varianta 2. 

[Zdroj i zpracování vlastní] 

Rok Dluh [Kč] Anuita [Kč]  Úmor [Kč] Úrok [Kč] 

1 4 431 165,89 281 776,44 188 834,11 92 942,30 

2 4 238 424,10 281 776,44 192 741,79 89 034,64 

3 4 041 693,78 281 776,44 196 730,32 85 046,08 

4 3 840 892,36 281 776,44 200 801,42 80 974,99 

5 3 635 935,62 281 776,44 204 956,74 76 819,67 

6 3 426 737,56 281 776,44 209 198,06 72 578,36 

7 3 213 210,42 281 776,44 213 527,14 68 249,29 

8 2 995 264,62 281 776,44 217 945,80 63 830,62 

9 2 772 808,69 281 776,44 222 455,93 59 320,49 

10 2 545 749,33 281 776,44 227 059,36 54 717,06 

11 2 313 991,27 281 776,44 231 758,06 50 018,35 

12 2 077 437,27 281 776,44 236 554,00 45 222,41 

13 1 835 988,10 281 776,44 241 449,17 40 327,23 

14 1 589 542,45 281 776,44 246 445,65 35 330,75 

15 1 337 996,92 281 776,44 251 545,53 30 230,89 

16 1 081 245,99 281 776,44 256 750,93 25 025,47 

17 819 181,92 281 776,44 262 064,07 19 712,34 

18 551 694,77 281 776,44 267 487,15 14 289,27 

19 278 672,32 281 776,44 273 022,45 8 753,97 

20 0,02 281 776,44 278 672,30 3 104,11 

Celkem 5 635 528,27 4 619 999,98 1 015 528,29 

 Tabulka 42: Ukázka průběhu splácení úvěru v jednotlivých letech s délkou splatnosti 

20 let – varianta 2. [Zdroj i zpracování vlastní] 

Tabulka 42 představuje možný průběh splácení úvěru v jednotlivých letech  

pro variantu 2. Vzhledem k tomu, že je úroková sazba fixována pouze na dobu 5 let,  

není možné při zpracování tabulky přesně říct, jak se bude nadále vyvíjet.  
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Tudíž do budoucna nepředstavuje reálné hodnoty. Výše anuity je převzata z orientačního 

propočtu vyhotoveného bankovním poradcem. Úroky jsou vyčísleny na 1 015 528 Kč, 

výše hypotečního úvěru je 4 620 000 Kč. Celková částka, kterou manželé bance zaplatí, 

činí 5 635 528 Kč. Nejsou v ní zahrnuty poplatky a náklady spojené s vyřízením  

a splácením úvěru (pojištění apod.). Vlivem zaokrouhlování se výsledné hodnoty liší 

v desetinných číslech.  

 

Graf 14: Poměr dlužné částky k splacenému úmoru pro hypoteční úvěr s délkou 

splatnosti 20 let – varianta 2. [Zdroj i zpracování vlastní] 

V grafu 14 je ukázán poměr dlužné částky k splacenému úmoru. Z grafu je vidět,  

jak se dlužná částka v jednotlivých letech postupně snižuje až je ve dvacátém roce 

splacena. 

Z grafu 15 vyplývá, že celková částka, kterou manželský pár zaplatí bance za půjčené 

peněžní prostředky je tvořena z 18 procent úroky (přesněji 1 015 528 Kč) a zbývajících 

82 procent představuje reálně půjčenou částku (4 620 000 Kč). Manželé v tomto případě 

zaplatí za hypotéku s délkou splatnosti 20 let při realizaci domu variantou 2  

celkem 5 635 528 Kč. 
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Graf 15: Procentuální vyjádření konečné částky úvěru – varianta 2.  

[Zdroj i zpracování vlastní] 

8.2.3 Hypoteční úvěr s délkou splatnosti 25 let 

Pro jednotlivé varianty byl stanoven orientační propočet hypotečního úvěru s délkou 

splatnosti 25 let. 

Orientační propočet – délka splatnosti úvěru 25 let 

Varianta 1 2 

Počet splátek 300 

Roční úroková sazba 2,05 % 

RPSN 2,20 % 

Doba fixace 5 let 

Výše měsíční splátky úvěru 19 055 Kč 19 695 Kč 

Tabulka 43: Orientační propočet hypotečních úvěrů s délkou splatnosti 25 let.  

[Vlastní zpracování dle přílohy č. 5 a 6] 

Tabulka 43 popisuje orientační propočty hypoték pro jednotlivé varianty. Při porovnání 

měsíčních splátek úvěrů je vidět, že se liší minimálně. Rozdíl činí přesně 640 Kč.  

Z tohoto důvodu nebude prováděn další rozbor propočtů hypotečního úvěru ve stejné 

míře, jako byl uveden u hypotečního úvěru s délkou splatnosti 20 let.  

8.2.4 Hypoteční úvěr s délkou splatnosti 30 let 

Mimo hypoteční úvěr s délkou splatnosti 20 a 25 let, byla bankovní institucí 

Raiffeisenbank, a.s. nabídnuta i hypotéka se splatností 30 let. Na základě zadání 

vyhotovila hypoteční poradkyně orientační propočet hypotečního úvěru, který stejně  

Půjčená částka

82 %

Úrok

18 %

Procentuální vyjádření konečné částky úvěru



94 

 

jako u předchozích modelací propočtů uvádí shodnou úrokovou sazbu, výši RPSN,  

výši měsíčních plátek apod. 

Orientační propočet – délka splatnosti úvěru 30 let 

varianta 1 

Počet splátek 360 

Roční úroková sazba 2,05 % 

RPSN 2,20 % 

Doba fixace 5 let 

Výše měsíční splátky úvěru 16 634 Kč 

Tabulka 44: Orientační propočet hypotečního úvěru s délkou splatnosti  

30 let – varianta 1. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 5] 

Jak uvádí tabulka 44, roční úroková sazba pro úvěr se splatností 30 let je 2,05 %,  

roční procentní sazba nákladů činí opět 2,20 % a výše měsíční anuitní splátky vychází  

na 16 634 Kč. Podmínky pro sjednání úvěru jsou shodné jako v předchozích propočtech.  

Orientační propočet – délka splatnosti úvěru 30 let 

varianta 2 

Počet splátek 360 

Roční úroková sazba 2,05 % 

RPSN 2,20 % 

Doba fixace 5 let 

Výše měsíční splátky úvěru 17 192 Kč 

Tabulka 45: Orientační propočet hypotečního úvěru s délkou splatnosti 30 let – 

varianta 2. [Vlastní zpracování dle přílohy č. 6] 

Tabulka 45 prezentuje modelaci hypotéky s dobou splatnosti 30 let pro variantu 2. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladnější variantu provedení domu, je i částka 

za měsíční anuitní splátku úvěru vyšší, než u varianty 1 (viz tabulka 44). I přesto rozdíl 

obou variant činí pouhých 558 Kč. 

Měsíc Splátka [Kč] Úmor [Kč] Úrok [Kč] Dluh [Kč] 

leden 17 192,17 9 299,67 7 892,50 4 610 700,33 

únor 17 192,17 9 315,55 7 876,61 4 601 384,78 

březen 17 192,17 9 331,47 7 860,70 4 592 053,31 

duben 17 192,17 9 347,41 7 844,76 4 582 705,90 

květen 17 192,17 9 363,38 7 828,79 4 573 342,52 

Tabulka 46: Ukázka prvních pěti splátek úvěru s délkou splatnosti 30 let – varianta 2. 

[Zdroj i zpracování vlastní] 

Tabulka 46 vyjadřuje průběh prvních pěti splátek hypotéky s dobou splatnosti 30 let 

pro druhou variantu provedení rodinného domu. Byla zpracována na základě anuity 

ve výši 17 192 Kč uvedené v orientačním propočtu. Anuita je pravidelnou,  
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v čase neměnící se měsíční splátkou. Hodnoty úmoru, úroku a zbývající části dluhu  

byly stanoveny identicky jako u hypotečního úvěru s délkou splatnosti 20 let.  

Výše úroku klesá v závislosti na čase a taktéž dochází k snižování dlužné částky,  

u které je za vidět pokles v souvislosti se zvyšujícím se úmorem. 

Rok Dluh [Kč] Anuita [Kč] Úmor [Kč] Úrok [Kč] 

1 4 507 349,47 206 306,04 112 650,53 93 655,46 

2 4 392 367,78 206 306,04 114 981,69 91 324,32 

3 4 275 006,69 206 306,04 117 361,09 88 944,92 

4 4 155 216,96 206 306,04 119 789,73 86 516,28 

5 4 032 948,33 206 306,04 122 268,63 84 037,38 

6 3 908 149,50 206 306,04 124 798,83 81 507,20 

7 3 780 768,15 206 306,04 127 381,35 78 924,63 

8 3 650 750,80 206 306,04 130 017,35 76 288,63 

9 3 518 042,90 206 306,04 132 707,90 73 598,11 

10 3 382 588,79 206 306,04 135 454,11 70 851,87 

11 3 244 331,60 206 306,04 138 257,19 68 048,83 

12 3 103 213,37 206 306,04 141 118,23 65 187,78 

13 2 959 174,87 206 306,04 144 038,50 62 267,53 

14 2 812 155,69 206 306,04 147 019,18 59 286,82 

15 2 662 094,14 206 306,04 150 061,55 56 244,47 

16 2 508 927,26 206 306,04 153 166,88 53 139,11 

17 2 352 590,79 206 306,04 156 336,47 49 969,54 

18 2 193 019,13 206 306,04 159 571,66 46 734,35 

19 2 030 145,34 206 306,04 162 873,79 43 432,23 

20 1 863 901,09 206 306,04 166 244,25 40 061,75 

21 1 694 216,64 206 306,04 169 684,45 36 621,52 

22 1 521 020,77 206 306,04 173 195,87 33 110,14 

23 1 344 240,84 206 306,04 176 779,93 29 526,09 

24 1 163 802,68 206 306,04 180 438,16 25 867,83 

25 979 630,58 206 306,04 184 172,10 22 133,89 

26 791 647,27 206 306,04 187 983,31 18 322,71 

27 599 773,88 206 306,04 191 873,39 14 432,63 

28 403 929,95 206 306,04 195 843,93 10 462,04 

29 204 033,27 206 306,04 199 896,68 6 409,32 

30 -0,03 206 306,04 204 033,30 2 272,71 

Celkem 6 189 180,12 4 620 000,03 1 569 180,09 

Tabulka 47: Ukázka průběhu splácení úvěru v jednotlivých letech  

s délkou splatnosti 30 let – varianta 2. [Zdroj i zpracování vlastní] 

Tabulka 47 zobrazuje celkovou částku 6 189 180 Kč, kterou manželé zaplatí v případě,  

že se rozhodnou sjednat si hypoteční úvěr s dobou splatnosti 30 let pro rodinný dům 
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vykazující nižší ekologickou náročnost při výstavbě. V tabulce je vidět konstantní 

měsíční anuita po celou dobu splatnosti úvěru. V částce nejsou zahrnuty náklady spojené 

s pořízením či splácením hypotečního úvěru. Hodnotu úrokové sazby nelze do budoucna 

garantovat, jelikož je fixována na dobu 5 let. Celková výše úroků je 1 569 180 Kč. 

 

Graf 16: Poměr dlužné částky k splacenému úmoru pro hypoteční úvěr s délkou 

splatnosti 30 let – varianta 2. [Zdroj i zpracování vlastní] 

Graf 16 zaznamenává ukázku poměru dlužné částky k splacenému kumulovanému 

úmoru. Jeho hodnota je v prvním roce velmi malá. Zvyšuje se s přibývajícími roky, 

a naopak dlužná částka klesá. V posledním roce (přesněji v prosinci 30. roku)  

je výše dlužné částky rovna nule, protože dochází k úplnému splacení úvěru. 

Z grafu 17 je patrné procentuální zastoupení obou složek, ze kterých je tvořena celková 

částka hypotečního úvěru. V případě varianty 2 je výše půjčené částky 4 620 000 Kč. 

V grafu je znázorněna modrou barvou a představuje 75 procent z celkové částky. 

Zbývajících 25 procent prezentují úroky, a to v hodnotě 1 569 180 Kč. Jak je již uvedeno 

v předcházejících odstavcích, celková částka hypotečního úvěru se splatností 30 let 

určeného pro výstavbu rodinného domu variantou 2 je 6 189 180 Kč. 
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Graf 17: Procentuální vyjádření konečné částky úvěru – varianta 2.  

[Zdroj i zpracování vlastní] 

8.3 Závěrečné vyhodnocení hypotečních úvěrů 

Při srovnání hypotečních úvěrů s délkou splatnosti 20 a 30 let, je ihned zřejmé, že při době 

splatnosti úvěru 20 let jsou úroky rozloženy do menšího časového období, tudíž tvoří 

nižší procentuální zastoupení v celkové částce. Z toho plyne, že čím je doba splácení 

kratší, tím jsou úroky nižší a zároveň je vyšší hodnota měsíční splátky hypotéky. 

V případě úvěrů s délkou splatnosti 30 let jsou měsíční anuitní splátky nižší.  

Obecně platí, že k snížení celkových úroků a nákladů spjatých s hypotékou dojde až 

po uplynutí delšího časovém období. 

Pro manželský pár je doporučen hypoteční úvěr s délkou splatnosti 30 let. Důvodem jsou 

nižší měsíční splátky úvěru, které méně zatíží rodinný rozpočet zejména v případě, 

 že by se manželům narodilo dítě. Manželka by tak přišla o svůj příjem ze zaměstnání, 

který by sice byl nahrazen peněžitým příspěvkem v mateřství, ale nedosahoval by stejné 

hodnoty, jako měsíční příjem za vykovanou práci v zaměstnání. Zároveň by manželům 

vznikly výdaje za dítě, tudíž by se rodinný rozpočet snížil. Rozdíl mezi měsíční splátkou 

hypotéky se splatností 20 let a 30 let je 6 289 Kč, což představuje poměrně výraznou 

částku, která manželům může pomoci ke zlepšení finanční situace při eventuálním 

založení rodiny. 

Zároveň se doporučuje realizace domu s ohledem na ekologii, a to vzhledem k tomu,  

že rozdíl mezi jednotlivými variantami z pohledu financování není tak markantní, 

přičemž z ekologického hlediska budou využity materiály, při jejichž výrobě je ekologie 

méně zatěžována.  

Půjčená částka

75%

Úrok

25%

Procentuální vyjádření konečné částky úvěru
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9 Celkové vyhodnocení  

Po charakteristice konkrétního rodinného domu, na který je praktická část zaměřena,  

byly stanoveny jeho investiční náklady. Nejprve došlo k nastínění dvou variant 

provedení. První varianta využívá stavební materiály, které byly pro tento dům navrženy 

projektantem. Ve druhé variantě byly vyhledány alternativní materiály s ohledem  

na ekologii. Jednotlivé varianty nejnákladnějších položek rozpočtu byly porovnány  

jak z hlediska investičních nákladů, tak z pohledu zatížení ekologie při jejich těžbě  

a výrobě. 

Při porovnání rozpočtů konkrétních variant provedení domu bylo zjištěno, že rodinný 

dům realizovaný za předpokladu využití materiálů navržených ve variantě 2  

je o 152 565 Kč (včetně DPH) nákladnější. Což je oproti plánovanému rozpočtu  

ve výši 4 472 517 Kč nárůst o 3,3 procent. Tento nárust ceny je pouze mírný. 

Při vyhledávání alternativních materiálů byl brán ohled na zachování standardu zděné 

stavby a estetického rázu domu. Z tohoto důvodu nebylo přistoupeno na dřevostavbu, 

která by zatížila životní prostředí podstatně méně. 

Následně byla zvážena možnost využití dešťové vody pro splachování WC a zalévání 

zahrady. Vzhledem k nutnosti návrhu kanalizace umožňující provoz toho systému 

a obtížnému získání přesných nákladů spojených s pořízením a realizací byla tato varianta 

uvedena pouze jako eventuální možnost úspory pitné vody a s ní souvisejícím snížením 

ekologické zátěže. 

Poslední částí zabývající se ekologickým vlivem při výstavbě a provozu rodinného domu 

bylo porovnání pořizovacích i provozních nákladů na vytápění a ohřev vody při využití 

tepelného čerpadla nebo elektrokotle s krbovou vložkou. Na základě propočtů  

bylo zjištěno, že pořizovací náklady tepelného čerpadla jsou výrazně vyšší (v porovnání 

s náklady na pořízení elektrokotle v kombinaci s krbovou vložkou), ale jeho provoz 

vychází podstatně výhodněji. Zároveň je snížena spotřeba elektrické energie a dalších 

emisních složek, které mají vliv na životní prostředí. Při využití dotačních programů 

vztahujících se na nákup tepelného čerpadla pak vychází pořizovací náklady  

téměř shodně, jako při pořízení elektrokotle. Z tohoto důvodu byla doporučena investice 

do tepelného čerpadla. 

V závěru byla nastíněna možnost financování výstavby rodinného domu pro manželský 

pár. Po předložení příjmů a výdajů manželů a celkových rozpočtových nákladů  

na výstavbu domu vyhotovila bankovní instituce Raiffeisenbank, a.s. orientační propočty 

hypotečních úvěrů. U obou variant provedení domu byly stanoveny výše měsíčních 

anuitních splátek s délkou splatnosti úvěru 20, 25 a 30 let. V posledním kroku  

byl manželům doporučen hypoteční úvěr s dobou splatnosti 30 let, kdy nebudou zatíženi 

tak vysokou měsíční splátkou úvěru, jako při úvěru se splatností 20 let. Výše měsíční 

splátky je 17 192 Kč, úroky z celkové zaplacené částky tvoří 25 %, tedy 1 569 180 Kč.  

Celkem bance zaplatí o 553 652 Kč více, než při hypotéce s délkou splatností 20 let.  
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10 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu. 

V teoretické části byly uvedeny kapitoly zabývající se ekologickými aspekty  

ve stavebnictví, projektovým řízením stavebních projektů, tvorbou cen ve stavebnictví  

a financováním bydlení. Nejprve byly definovány základní pojmy týkající se 

ekologických dopadů, vlivu stavebnictví na ekologii od samostatné těžby a výroby 

stavebních materiálů, přes projekční činnost a provádění staveb až po jejich užívání  

a možná radonová rizika. Kapitola Projektové řízení stavebních projektů objasnila pojmy 

jako projekt nebo životní cyklus stavby. Druhy rozpočtů, náklady stavby i samostatná 

cena byly rozepsány v kapitole Tvorba cen ve stavebnictví. Poslední kapitola teoretické 

části uvedla možnosti financování bydlení, tedy vlastní a cizí finanční zdroje. V případě 

cizích zdrojů se jednalo o stavební spoření, hypoteční a spotřebitelské úvěry,  

dotační programy podporující výstavbu rodinných domů a realizaci bydlení. 

Na teoretickou část navazuje praktická část, ve které byl nejprve charakterizován 

konkrétní projekt rodinného domu. Následně proběhla kvalifikace nákladů 

a ekologických vlivů při jeho výstavbě, vyhodnocení této problematiky a na závěr byly 

posouzeny varianty financování výstavby domu pro modelovou situaci manželského 

páru. 

Pro stanovení investičních nákladů s ohledem na ekologické aspekty při výrobě 

konkrétních stavebních materiálů, byly porovnány dvě varianty realizace domu.  

První z nich využívala materiály, které navrhl projektant tohoto domu. Ve druhé variantě 

došlo k vyhledání alternativních materiálů s ohledem na ekologii. Toto porovnání  

bylo provedeno u nákladově významných položek vymezených na základě položkového 

rozpočtu rodinného domu. Hledání alternativních materiálů se uskutečnilo 

za předpokladu zachování standardu zděné stavby. Práce bere v úvahu, že dům lze 

provést z materiálů, při jejichž výrobě je produkováno velmi malé či nulové množství 

emisí. Použití těchto materiálů by mohlo např. snížit životnost domu, vzhled stavby nebo 

jsou nevýhodné z důvodu vysokých nákladů a nároků na údržbu apod. 

Nákladově významnými položkami byli svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, 

konkrétně stropy, kontaktní zateplovací systém, odvětrávaná fasáda, konstrukce 

truhlářské zaměřující se na porovnání výplní otvorů, konstrukce suché výstavby,  

které se věnovaly montovaným podhledům a předstěnám. Další nákladově významnou 

položku tvořila skládaná krytina, tesařské, klempířské a zámečnické konstrukce,  

plochá střecha a ocelová pergola.  

V závěru této fáze praktické části došlo k vyhodnocení navržených alternativ stavebních 

materiálů v závislosti produkce CO2, SO2 a svázané energie. Hodnoty produkovaných 

složek byly získány z katalogu Envimat. Vzhledem k tomu, že je v této práci kladen důraz 

na zachování architektonického vzhledu domu, nebyly provedeny změny materiálů 

odvětrávané fasády a ocelové pergoly. Z důvodu nutnosti provedení obtížných stavebních 

a konstrukčních úprav ploché střechy nedošlo k jejímu nahrazení střechou vegetační. 
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V případě tesařských, klempířských a zámečnických konstrukcí taktéž neproběhlo 

nahrazení ekologičtější variantou, neboť je to v mnoha případech nereálné, případně  

by mohlo snížit kvalitu provedení dílčích konstrukcí. Po porovnání emisních složek 

produkovaných při výrobě hliníkových oken zastupujících variantu 2 bylo zjištěno,  

že nedojde k nahrazení dřevěných oken v původní variantě 1. Alternativy ostatních  

výše zmíněných nákladově významných položek byly zapracovány do položkového 

rozpočtu pro druhou variantu provedení výstavby rodinného domu.  

V další fázi praktické části byla zvážena možnost využití dešťové vody pro splachování 

WC a zalévání zahrady. Společností Perfect Factory, s.r.o. byly poskytnuty přibližné 

informace o výši pořizovacích nákladů a návratnosti investice do tohoto systému.  

Přesto, že se jedná o jednu z možností, jak snížit plýtvání pitnou vodou a také provozní 

náklady investora, byla tato varianta nastíněna pouze orientačně. V rozpočtu s ní není 

počítáno, jelikož vyžaduje nutnost návrhu kanalizace, která umožní provoz  

tohoto systému. Zároveň pak není možné získat přesné náklady spojené s pořízením  

a realizací pro tento konkrétní dům. 

Následně došlo k porovnání pořizovacích a provozních nákladů na vytápění a ohřev vody 

při využití tepelného čerpadla nebo elektrokotle s krbovou vložkou. Náklady byly 

poskytnuty ve formě propočtů společnosti IVT Tepelná čerpadla, s.r.o., stanoveny 

pro dům se shodnou vytápěnou plochou, jako má rodinný dům, kterým se tato práce 

zabývala. Nižší pořizovací náklady byly zaznamenány u elektrokotle s krbovou vložkou. 

Naopak za provoz tepelného čerpadla zaplatí investor méně. I přesto, že je v rozpočtu  

u obou variant provedení domu počítáno s elektrokotlem v kombinaci s krbovou vložkou, 

byla doporučena investice do tepelného čerpadla, jelikož je při jeho provozu výrazně 

snížena spotřeba elektrické energie a dalších emisních složek zatěžujících  

životní prostředí. Využitím dotačního programu, který podporuje pořízení tepelného 

čerpadla, budou pořizovací náklady téměř stejné, jako při pořízení elektrokotle. 

Poslední zkoumanou oblastí praktické části bylo financování bydlení. Zpočátku práce 

uvedla charakteristiku investorů, kterými jsou fiktivní manželé, jejich finanční situaci  

a následně popsala možnosti financování výstavby rodinného domu hypotečním úvěrem 

s délkou splatnosti 20, 25 a 30 let. Pro vyhotovení orientačních propočtů hypotečních 

úvěrů byla oslovena bankovní instituce Raiffeisenbank, a.s. Propočty byly stanoveny  

pro obě varianty provedení domu. K jednotlivým délkám splatností úvěrů byly zjištěny 

výše měsíčních anuitních splátek. Pro manžele je vhodnější hypoteční úvěr s dobou 

splatnosti 30 let, kdy nebudou zatíženi tak vysokou měsíční splátkou úvěru,  

jako při sjednání úvěru se splatností 20 let. 

Manželskému páru byla doporučena varianta provedení rodinného domu za předpokladu 

využití stavebních materiálů, které méně zatěžují životní prostředí při těžbě a výrobě. 

V procentuálním vyjádření nákladů na materiál s nižší ekologickou zátěží  

k celkovým nákladům rodinného domu jsou to pouhé 3 procenta. Tudíž se investice  

do ekologičtější varianty vyplatí. 
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