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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu 

Smart City.  Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, 

včetně jejich specifikací. Cílem práce je stanovit návrhy na změnu oceňování nákladovým 

způsobem pro budovy, konkrétně rodinné domy, ve standardu Smart City.  

Teoretická část obsahuje základní definice a vymezení pojmů z oblasti stavebnictví a typu 

konstrukcí, krátké shrnutí historického vývoje rodinných domů a metody jejich oceňování 

v praxi nejběžněji používané.   

Praktická část práce je zaměřena na výpočty. Podle zjištěných reálných nákladů na výstavbu tří 

rodinných domů ve Smart standardu jsou vypočítány nové cenové podíly, jenž vstupují do 

nákladového způsobu ocenění. Jejich účinnost je ověřena společně s dalšími nově navrženými 

úpravami tohoto způsobu ocenění na dalších pěti rodinných domech ve Smart standardu.  

 Abstract  

The diploma thesis focuses on specification of standard type buildings and Smart City buildings 

differences. Thesis also contain a history part of individual buildings category, including their 

specification. The aim of thesis is to determine designs for changes of building valuation in 

Smart City standard.  

Theoretical part contains basic definition and limitation of terms from civil engineering branch 

and structural types, summary of historical development of houses and evaluation by cost 

method, most common used experience.  

Practical part is focused on calculation. According real houses cost of three detached houses in 

Smart standard, there are calculated new price ratio which enter into cost method valuation. 

Their effectiveness is verified together with newly design adaptation of cost method valuation 

on next five detached houses in Smart standard.  

Klíčová slova (vzor) 

Cenový podíl, Smart City, nákladová metoda, oceňování, cena stavby, základní cena upravená, 

rodinný dům, pasivní dům, nízkoenergetický dům, Smart City technologie  

Keywords (example) 

Price ration, Smart City, cost method, valuation, building price, basic price modified, house, 

passive house, low-energy house, Smart City technology  
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1 ÚVOD 

V diplomové práci je hlavním tématem Smart City. Vzhledem k neustálému vývoji 

technologií výstavby a softwarových systémů je zapotřebí aktualizovat také metody a vstupní 

proměnné, které jsou pro oceňování podstatné. Nákladové oceňování vychází z cenových 

podílů. Tyto cenové podíly se vážou na provedení stavebních konstrukcí, které jsou dále 

posuzovány jako podstandardní, standardní nebo nadstandardní. Detailní popis standardního 

provedení rodinných domů pro ocenění k roku 2017 je ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provádění 

zákona o oceňování majetku, v aktuálním znění (dále „oceňovací vyhláška“), v příloze č. 11, 

tabulce č. 6 Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků. 

Popis standardního vybavení byl však součástí i předchozích oceňovacích vyhlášek. Porovnání 

popisu standardních vyhláškových konstrukcí a vybavení s reálným stavem moderní výstavby, 

přináší důvody k zamyšlení o jejich vzájemném rozporu. Do výstavby se nově promítá 

dlouhodobá udržitelnost rozvoje a Smart technologie, která také vychází z výzvy Evropské unie 

20-20-20.  

Teoretická část práce obsahuje seznámení s definicemi a vývojem, který se váže na nová 

technická řešení rodinných domů. Domy jsou rozděleny do samostatných kategorií, dělené dle 

energetické náročnosti, podle vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 

Sb., o energetické náročnosti budov v aktuálním znění. Pokud je však na názvosloví pohlíženo 

optikou mezinárodního vývoje, je zřetelné, že se vývoj posunul ještě dále, a to k hranici 

vybudovat ne pouze dlouhodobě udržitelné a Smart domy, ale celé komunity nazývané Smart 

City. Tento pojem bude v práci definován a aplikován prvotně na místní podmínky a následně 

na oceňování. V rámci definicí bude shrnut i historický vývoj pojmů a jejich proměnlivost 

v rámci časové osy. Kromě definicí a objasnění pojmů bude v práci dále řešena metoda 

oceňování nemovitých věcí, konkrétně rodinných domů nákladovým způsobem a její možné 

inovace, které budou v práci použité.  

 Další částí diplomové práce je praktická část, která se zaměřuje na výpočty. Výpočty 

jsou prováděny v rovině ceny nové stavby, určené nákladovým způsobem podle oceňovací 

vyhlášky, která vychází z cenových informací tří vzorků, kdy dva jsou již realizované stavby   

a ceny tedy odpovídají skutečně vynaloženým nákladům a jeden vzorek je dům ve výstavbě, 

kdy jsou k reálně nedokončeným stavebním konstrukcím přiřazeny ceny z položkového 

rozpočtu, dle kterého jsou stavební práce prováděny. Výpočet je prováděn nákladovou metodou 

(výchozí/reprodukční cena), kde je vycházeno z cenových podílů oceňovací vyhlášky. Postupně 
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jsou z výpočtů vzorků vytvořeny cenové podíly nové, zprůměrované ze získaných hodnot. 

Závěrečným krokem je aplikování nově zjištěných cenových podílů a zhodnocení jejich 

funkčnosti, případně navrhnutí dalších změn v oceňovací vyhlášce. 

Práce by měla být podkladem pro oceňování nemovitostí s vyšším standardem 

technicko-konstrukčního zhotovení, který neodpovídá dnešnímu vyhláškovému pojetí. 

Diplomová práce se pouští do spekulací o vhodnosti cenových podílů a navrhuje jejich úpravy. 

Vypočtené cenové podíly jsou následně srovnány s vyhláškovými a jejich změny jsou 

zdůvodněny. Dle výsledků je případně navrhnuta změna a vytvoření další kategorie staveb           

a její základní ceny.  

Závěr práce se věnuje zhodnocení cenových podílů, nové základní ceny a vysvětlení 

jejích možné aplikace, včetně kritického náhledu na možnosti využití tohoto postupu a nově 

zjištěných hodnot v praxi.   
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2 ZÁKLADNÍ POJMY  

Pro správné pochopení tématu je potřebné si určit definice základních pojmů 

používaných v práci. Pro definice bude přednostně vycházeno z nového občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., vše 

ve znění účinnému k roku 2017. Pro některé definice, týkajících se pojmů novodobých staveb 

rodinných domů, je potřeba vycházet nejen z legislativy, ale i z uznávaných faktů odbornou 

komunitou, případě podpořených normativními hodnotami. V práci je řešena problematika 

pouze v rámci rodinných domů ve standardu Smart City, na kterých je odchýlení reálně 

vynaložených nákladů a výchozí ceny vyčíslené podle oceňovací vyhlášky znatelné.  

Nemovitá věc  

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní 

předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo 

bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ (1, § 498) (1 str. § 498) 

Budova 

„... nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna 

a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí …” (2, § 2) (2 str. § 2) 

Pro účely vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby včetně změny 

č. 20/2012 Sb. se rozumí: 

„a) budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná                

a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, 

b) stavbou se shromažďovacím prostorem stavba, ve které se nachází prostor určený 

pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je 

určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům, 

c) stavbou pro obchod stavba s prodejní plochou“ (3, § 3) (3 str. § 3) 

Rodinný dům  

„Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ (4, § 13) 

(4 stránky § 13, (2)) 
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Typ rodinného domu pro nákladový způsob ocenění 

Typy rodinných domů jsou dle oceňovací vyhlášky rozdělen dle sklonu střechy, šikmé 

nebo strmé a ploché, které jsou dále děleny do šestnácti kategorií (A-O), dle podsklepení, počtu 

nadzemních podlažích a druhu svislých konstrukcí. Rodinné domy mají stejnou rozdělovací 

stupnici jako rekreační chalupy a rekreační domky. Kategorie se střechou šikmou nebo strmou 

podává dále možnost započítání podkroví pomocí vynásobení daným koeficientem a výchozí 

hodnoty.  

Cenový podíl  

Cenové podíly jsou vyčísleny v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky. Cenovým podílem je 

procentní zastoupení nákladů na danou konstrukční část nebo vybavení vzhledem k celkovým 

nákladům na objekt. Součet všech cenových podílů je vždy roven 1, respektive 100 %. Cenové 

podíly jsou různé u různých typů rodinných domů do 26 stavebně technických prvků.   

Stavebně technické prvky  

Stavebně technické prvky jsou takové části stavby, konstrukce nebo vybavení, jejichž 

náklady na zřízení byly dle oceňovací vyhlášky vyčísleny jako cenové podíly do 26 kategorií. 

Jednotlivé kategorie se v rámci typu budov mohou lišit. Stavebně technické prvky jsou 

například svislé konstrukce, vnitřní omítky, schody, dveře, okna apod., vybavení se týká 

kuchyní, vnitřního hygienického vybavení, záchodu apod.  

Základní cena rodinného domu 

„Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v 

příloze č. 11 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle 

vzorce:  

pi KKKKZCZCU  54 , (1) 

kde 

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,  

ZC  ... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, 

K4  … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

)54,0(14 nK  ,     (2) 
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kde  

1 a 0,54 ... konstanty, 

n  ... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 

21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí 

a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek. 

K5  ... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 

Ki  ... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové 

úrovni roku 1994.“ (4, §13)  (4 stránky § 13, (1)) 

Automatizovaná budova  

Automatizovaná budova je budova, kde je za určitých podmínek přednastavené chování 

elektronického vybavení nebo určitých celků. (5)  

Smart City budova  

Smart City budova je taková budova, které si samotné nastavení vytváří pomocí 

dostupných informací z okolí, mezi které patří nejen vnější vlivy počasí, ekologie aj., ale také 

vnitřní vzorce chování konkrétních obyvatel budovy a následně generuje optimální nastavení 

například osvětlení, potřeby teplé vody apod. Ideální Smart City budova nemá pevný 

přednastavený systém chování pro různé okolní vlivy, ale generuje si potřebné chování sama 

s využitím predikčních funkcí na základě sběru dat z chování obyvatel a rozhoduje o dalším 

nastavení podmínek samostatně a iniciativně.  (5) 

Smart Grid  

„An electricity supply network that uses digital communications technology to detect 

and react to local changes in usage.“ (6) 

Ve volném překladu je Smart Grid elektricky podporovaná síť, které používá digitální 

komunikační technologie pro detekci a reakci na lokální změny užívání.  

Smart home 

„A home equipped with lighting, heating, and electronic devices that can be controlled 

remotely by smartphone or computer.“ (6) 

Ve volné překladu je Smart home dům, který je vybavený osvětlením, vytápěním                

a elektronickými zařízeními, která mohou být vzdáleně ovládaná chytrými telefony nebo 

počítačem. 



16 

LEED  

„LEED, neboli Leadership in Energy and Environmental Design proměňuje způsob, 

jakým přemýšlíme o místech, kde žijeme, pracujeme a učíme se. Jako mezinárodně uznávaná 

značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci 

a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných 

budov. 

Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut 

a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových 

oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, 

energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.“ (7) 

BREAM  

„BREEAM je zkratka pro Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method. Nastavuje standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov 

s důrazem na trvalou udržitelnost, a stal se praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na 

životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka, která jsou 

stanovena podle zavedených kritérií. 

Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá 

měřítka reprezentují širokou škálu kritérií a kategorií od energie po ekologii. Zahrnují aspekty 

týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, 

dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů”. (7) 

SBToolCZ 

„SBToolCZ vychází z mezinárodního schématu SBTool (Sustainable building Tool) 

vyvíjeného organizací International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE). 

Svojí lokalizací, provedenou na Fakultě stavební ČVUT v Praze, plně respektuje podmínky 

českého stavebnictví a je v souladu s místními normami. Kritéria hodnocení a jejich váhy byly 

vybrány panelem expertů a zohledňují priority České republiky. Metodika je v českém jazyce. 

SBToolCZ vyjadřuje úroveň komplexní kvality budov, a to v souladu s principy 

udržitelné výstavby. SBToolCZ posuzuje a certifikuje vliv budovy na životní prostředí, její 

sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management 

a lokalitu, ve které je budova umístěna.“ (7) 
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Prosumer 

„Prosumer je nový typ zákazníka, který je současně producentem i spotřebitelem 

energie, reguluje své energetické nároky, může akumulovat nevyužitou energii a případně 

dodávat vlastní vyprodukovanou energii dále do rozvodné sítě.“ (5, s. 177) (5 str. 177) 

Enviromentální dopad 

„Jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá či příznivá, která je zcela nebo 

částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace“ (9) 

Enviromentální vliv  

„Obecně se pod tímto pojmem rozumí zásah do životního prostředí, ať už vnášením nebo 

odběrem látek a energií, jenž je schopný způsobit určitou změnu.“ (10, s. 19-22) (10 stránky 

19-22)Zpětné získávání 

Zpětné získávání je proces, kdy má látka po dovršení jejího primárního účelu takové 

vlastnosti, že je schopna sloužit i pro sekundární účel a tím šetřit náklady. Viz zpětné získávání 

vody, zpětné získávání tepla.  

Rekuperace  

„Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes 

rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje 

teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou 

kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. 

Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. 

Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.” (11) 
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3 VÝVOJ SMART CITY 

První sídelní komunity se vytvářely už v období před 10 000 lety. Při srovnání 

tehdejších sídelních komunit a dnešní husté sítě obydlení, je velmi snadné rozpoznat, jak byla 

krajina lidskou rukou přetvářená v průběhu dějin lidstva. Důležitým zlomem se stal okamžik 

přibližně před 100 lety, kdy lidská populace, jedna z mnoho životních forem na planetě, přestala 

být součástí divoké přírody, ale příroda se stala součástí lidských záměrů a výtvorů a tím plně 

podřízena dominantnímu druhu na planetě – lidem. Tímto počinem také vzniká nový fenomén, 

kdy dokážeme žít dokonale odděleni od původní přírodní krajiny, a navíc jsme zodpovědní za 

její přetváření.   

Přetváření krajiny sebou nenese pouze viditelné změny terénního rozložení, ale i další 

negativní změny jako například zvyšování emisí a skleníkových plynů. V důsledku negativních 

změn na naše okolní životní prostředí byly během posledních let zaujaty určité postoje vládních 

orgánu i soukromých organizací, které podněcovaly změny ve výstavbě a vývoji nejen bydlení, 

ale také se podílely na tvorbě různých certifikací a jiných požadavků zakotvených do standardů. 

Tyto certifikace také vychází ze strategie Evropské unie 20-20-20 a jiných závazných 

dokumentů vydávaných vládními organizacemi. Je tedy viditelná snaha snížit negativní vlivy, 

které jsou příčinou klimatických změn na naší planetě.   

Tato snaha se promítá do dynamického vývoje a nových technologií, které vedou ke 

Smart City. Jak bylo Smart City budováno a z čeho vychází je otázkou pro další kapitoly, které 

budou postupně nastiňovat základní problematiku a názvosloví.  

3.1 KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Pro podmínky České republiky máme Ministerstvem životního prostředí definovaný 

pojem environmentální dopad jako „jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá či 

příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace“ (9). 

Pojem enviromentální vliv oficiálně definován není. „Obecně se pod tímto pojmem rozumí 

zásah do životního prostředí, ať už vnášením nebo odběrem látek a energií, jenž je schopný 

způsobit určitou změnu.“ (10, s. 19-22) (10 stránky 19-22)  

Jako negativní změna klimatu je nejčastěji vnímán skleníkový efekt a jeho 

pravděpodobné postupné zesilování v důsledku aktivity vytvářené lidmi, z které se uvolňují 

emise podporující oteplování. Ohrožení přicházející z těchto změn má velmi negativní dopad 

na základní funkčnost samostatných složek krajiny a i společnosti. Předcházet takovýmto 
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změnám není snadné a ačkoli se je snažíme pomocí výpočetní techniky a simulací předpovídat, 

je kromě samostatného předcházení nutné se vyrovnávat i s následky pomocí redukce 

škodlivých vlivů. (12)  

Dokument Vyhodnocení národního programu na zmírnění dopadu změny klimatu 

v České republice (dále jen Vyhodnocení), bylo provedeno v roce 2007 na základě informací 

z Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR a trval od roku 2004, vymezuje 

5 základních sektorů, na které mají vlivy změny klimatu nejvýznamnější dopad: vodní režim, 

zemědělství, lesní hospodářství, energetika a průmysl a lidské zdraví. Každý samostatný sektor 

individuálně ovlivňuje bydlení jak po stránce prvotní – stavebně technické budování bydlení 

tak i následně po stránce uživatelské a spotřební. Prvním krokem ke Smart City jsou tedy 

klimatické změny, které přinesl technický pokrok a vývoj. Samostatné změny jednotlivých 

sektorů, specifikovány ve vyhodnocení programu Ministerstvem životního prostředí a příčiny 

jsou samostatně řešeny v následujících kapitolách.  

3.1.1 Vodní režim  

Během tříletého monitorování (2004-2007) byly zjištěny změny na vodní režim hlavně 

v průtoku vodních ploch. Největší vliv na tento průtok má četnost a množství srážek, velikost 

a rozsah povodní, oslabení shromažďování povrchových i podzemních vod. (13) V návaznosti 

na budovy a stavebnictví bude do budoucna vhodné uzpůsobovat potřebu vody zejména 

v oblasti průmyslové výroby, kde je spotřeba vody, například jako chladící látky, enormní            

a způsobuje tak plýtvání a vysoké náklady na provoz. Při zaměření se na šetření a snižování 

spotřeby pro domácnosti, může být spotřeba cíleně nastavena hospodárněji, a to například 

pomocí využití užitkové vody pro zahradu a zavlažování namísto pitné. Výborným příkladem 

budou podzemní nádrže na užitkovou vodu navázané na dešťové odtokové systémy domu.  

3.1.2 Zemědělství  

Z hlediska reakce rostlin na klimatické podmínky byly pozorovány změny v oblasti 

vegetačního období, doby růstu a plodnosti. Všechny tyto změny úzce souvisí s půdním 

podložím. Na kvalitě půdy se nejvíce odrazila těžká technika, které je využívána nejen při 

stavebních činnostech, ale také jako prostředek úpravy, údržby a ochrany v zemědělském 

životním cyklu. Nově vytvářené zástavby také snižuje vsakovací plochy pro srážky, které se 

následně kumulují s rizikem povodní, které je jedním z druhů vodní eroze. Dalším neblahým 

vlivem z důvodu změny klimatu jsou teplotní výkyvy, konkrétně stavu extrémně vysokých 

teplot, který nazýváme teplotním stresem. Takovýto stres nepůsobí pouze na půdní složení            
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a vegetaci v půdě, ale i na stavební konstrukce, které byly primárně navrženy na jiné teplotní 

podmínky a stávají se tak náchylnější na napadení vegetací a následnou ztrátu požadovaných 

vlastností. (13) 

3.1.3 Lesní hospodářství  

Častěji, než adaptace (genetická) rostlin na změny okolního prostředí se vyskytuje tzv. 

migrace. Toto téma jsem konzultovala s paní Ing. Blankou Uheríkovou, která se genetickým 

změnám rostlinstva profesně věnuje již přes 25 let.  Pro genetickou adaptaci je nutné dostatečně 

dlouhé časové období, které vegetaci nezahubí a dostatečně ji motivuje ke změně. V případě 

migrace je to reakce na akutní změnu prostředí, která již není v rámci biologické funkce rostliny 

snesitelná a hrozí ji tak vyhynutí. Častým jevem je pak výskyt rostlin v jiném vegetačním 

pásmu, například výskyt určitých druhů borovic v jiných nadmořských výškách.  

Dřevo je důležitým zdrojem nejen pro stavební činnost, pokud se lesní kultura bude 

klimatickým změnám přizpůsobovat migraci, nehledě na konkrétní lokalitu, mohou mít 

takovéto změny dopad na kvalitu materiálu a jeho mezní stavy. Zvýšený obsah oxidu uhličitého 

v ovzduší může mít dopad na některé druhy dřevin, například smrků, a to ve formě deprese 

fotosyntetické aktivity, které může být příčinou změny velikosti přírůstku, a to až na hranici 

nuly, jak je zmíněno ve Vyhodnocení národního programu na zmírnění dopadu změny klimatu 

v České republice.  

3.1.4 Energetika a průmysl  

Nejvýraznější změny se projevují v oblasti energetiky a průmyslu. Pominou-li změny 

na potřebu vody pro průmyslové účely výrobní i sekundární (například chlazení), neobnovitelné 

zdroje energie, které jsou postupně spotřebovávány a další spotřebu energie pro chod a údržbu 

infrastruktury, je jednou z nejvýznamnějších změn právě změna potřeby energie pro chod 

domácností. Prvotním tématem je tedy zdroj energie pro domácnosti a následně pak její 

spotřeba. Vzhledem ke klimatickým změnám bude v zimě potřeba více tepla a v létě naopak 

více chlazení. To je určité množství energie, o kterou bude potřeba domácností meziročně 

zvyšována. Takto vyčíslená potřeba bez dalšího hledání alternativních zdrojů by byla pro další 

ovlivnění klimatu kritická a je tedy nežádoucí. (13) 
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3.1.5 Lidské zdraví  

Návaznost na lidské zdraví je zřetelná ze všech výše zmíněných dopadů změn klimatu. 

Od problematiky infekce vody a ztráty jejího minerálního složení z důvodů vyšší teploty 

vzduchu a následného vypařování, kvalitu potravin, které je třeba uměle vyvažovat, jelikož 

půdní zdroje nepředají požadované množství živin, migrace rostlinstva, jejíž pylové období 

bude způsobovat nadmíru alergických reakcí dýchání nebo kožních problémů, až po tepelné 

šoky organismu způsobené výkyvy teplot a nestálosti a jiných extrémních změn prostředí, 

například změna z prostředí klimatizovaného a neklimatizovaného v období letních měsíců. 

(13) 

4 NOVÁ GENERACE BUDOV  

Klimatické změny mají dopad i na vnější obálku budov, která se postupem času 

přizpůsobila nejen teplotním změnám například pomocí izolací, ale hlavně se staly nemovitosti 

více adaptabilní v reálném čase. Mohou díky novým technologiím reagovat na náhlé i postupné 

změny klimatu pří stálém udržení příznivých životních podmínek uvnitř budovy. Základními 

prvky, které vstupují do „nové generace“ domů, jsou prvky dlouhodobé životnosti, nejvýrazněji 

například obvodové stěny, konstrukce schodiště, základová a střešní konstrukce. Trh se 

převážně zaměřuje na tepelné vlastnosti a vlastnosti prostupu tepla obvodovými konstrukcemi. 

Kromě tepelných vlastností jsou konstrukce podrobeny také zkouškám těsností a přenosu 

hluku. Vývoj vlastností materiálů a konstrukčních řešení roztřídil domy do několika kategorií.  

Z dlouhodobých výzkumů a zkušeností Centra pasivního domu v Brně bylo 

charakterizováno několik základních kategorií existujících domů podle jejich kvantifikované 

potřeby tepla na domy běžné, současné novostavby, nízkoenergetické domy, pasivní domy          

a domy nulové.  

Domy běžné jsou hodnoceny jako stavby postavené nebo kolaudované do 80. let 19. 

století. Tyto domy nemají většinou žádné tepelně izolační konstrukce anebo s nedostatečným 

efektem. Díky tohoto efektu většina vygenerovaného tepla uniká z objektu a dům se pak přetápí. 

Otopná soustava je ve většině případů zastaralá a nevyhovující daným podmínkám potřeby. 

Samostatný zdroj tepla bývá velkým emisním zdrojem. Větrání je pouze mechanické, pomocí 

otevíravých oken. Potřeba tepla běžných domů se pak většinou pohybuje nad 200 kWh/(m2a). 

(8) 
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Pro určení pojmu současné novostavby je vycházeno z informací dlouhodobě 

získávaných Centrem pasivního domu. Kvantifikovaní současné novostavby je tedy na základě 

mechanické ventilace (větrání okny), vytápění pomocí kotle na plyn, převážně vysokého 

výkonu a stavební konstrukce, která splňuje normativní předpisy. Potřeba tepla pro současné 

novostavby je stanovena na 80–140 kWh/(m2a). Pro nízkoenergetický dům je charakteristický 

nižší výkon otopné soustavy, využívání obnovitelných zdrojů (biomasa pelety, brikety, štěpka, 

sláma, bioplyn, solární energie, tepelná čerpadla), dále je charakteristické dobré zateplení 

obvodových konstrukcí a řízené větrání. Potřeba tepla u těchto domů by měla být menší než 50 

kWh/(m2a). (8) 

Ačkoli přesně uznávaná definice pro pasivní dům neexistuje, Centrum pasivního domu 

upřesňuje informaci o pasivním domě: „Název pasivní dům vychází z principu využívání 

pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího 

okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším 

prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty 

v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.“ (8) Upřesnění 

principů bude pro definici stanoveno na základě požadavků na pasivní dům. Předpokladem 

pasivního domu je tedy řízené větrání včetně rekuperace tepla. Dům by měl mít těsné 

konstrukce vodorovné i svislé a tím zajišťovat minimální průvzdušnost a současně být tepelně 

izolován natolik, aby jeho potřeba tepla byla nižší než 15 kWh/(m2a). (8) 

Nulový dům nebo dům s přebytkem tepla vychází minimálně z požadavků na pasivní 

dům, kde navíc využívá velkou plochu fotovoltaických panelů. Potřeba tepla pro nulový dům 

je menší než 5 kWh/(m2a). Spotřeba energie je tedy kryta v nejvyšší možné míře pomocí 

obnovitelných zdrojů. (14) 

 Dalšími typy domů, které nejsou řazeny podle potřeby tepla, jsou například solární 

domy. Solární nebo sluneční dům má základ v principu akumulace solární energie, která do 

domu proudí velkými prosklenými plochami, většinou orientovaných na jih. Naakumulovaná 

energie je pak dále využívaná v domě samotném. První solární dům byl postavený na přelomu 

roků 1991 a 1992 ve Freibourg. (15)  

 Následující kapitoly krátce shrnují vývoj jednotlivých kategorií domů a zachycují 

hlavní charakteristické vlastnosti v průřezu historie, vývoje a výzkumu.  
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4.1 NÍZKOENERGETICKÝ A PASIVNÍ DŮM 

„Možná překvapivé je zjištění, že patrně v dějinách prvním pasivním domem nebyla 

stavba, ale dřevěný trojstěžník „Fram“ polárního badatele Fritjofa Nansena z roku 1883.“ (16, 

s. 14) (16 str. 14)  

Trojstěžník byl natolik izolovaný, že ačkoli se expedice nacházela daleko za polárním 

kruhem, kde se nejnižší teploty pohybují okolo -70 °C (17), zima je příliš netrápila.  

„Druhá světová válka, jako každá válka, urychlila technologický pokrok a vedla k celé 

řadě objevů. V oblasti tepelné techniky přinesla například extrudovaný polystyrén. Na školách 

pak iniciovala pokusy s využitím energie slunce. Na universitě Cambridge v Bostonu byl v roce 

1939 postaven malý dřevěný rodinný dům s dvěma obytnými místnostmi, M.I.T. Solar house #1, 

s ambicemi prvního nulového domu. Energie zajišťovaly solární kolektory na sedlové střeše s 

rozměrným vodním akumulačním zásobníkem v suterénu, který byl důsledně tepelně izolován. 

Dalším přelomem byla realizace komerčně využitelné solární administrativní budovy od 

architektů Franka Bridgerse a Dona Paxtona a spolupracovníků z roku 1956 v Novém Mexiku, 

první svého druhu na světě. Solární koncept zajišťoval příkon většiny energie ze sluníčka. 

Akumulace byla zajištěna vodními zásobníky. Doplňkovým zdrojem bylo pět tepelných 

čerpadel. Dispoziční řešení bylo podřízeno tepelnému zónování, tvarování střech optimálnímu 

sklonu kolektorů.“(16, s. 14) (16 str. 14) 

 
Obr. č.  1 – Trojstěžník 

Fram (18) 

 
Obr. č.  2 – M.I.T Solar 

house #1 (19) 

 
Obr. č.  3 –Budova z roku 1956, 

Bridgers, Paxton  (20) 

„Experimentující architekti na západě, žijící v podmínkách tržního hospodářství, se 

nechali inspirovat ropnou krizí k řešení pokusných domů, které by byly energeticky zcela 

autonomní. Realizované stavby byly sice relativně soběstačné, ale rovněž natolik technicky 

náročné, že byly pro bydlení běžného stavebníka a komerční výstavbu zatím nepoužitelné. Při 

srovnání cena/výkon se ukázalo, že vložené náklady několikanásobně převyšují úspory 

dosažitelné provozem domu po dobu předpokládané životnosti. Ukázalo se, že do budoucna je 

nezbytné případ od případu pečlivě zvážit a ekonomicky vyhodnotit navrhovaná úsporná 

opatření vždy v závislosti na specifikách místa, požadavcích investora a orientovat se spíše na 
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jednoduché systémy, které svojí obsluhou stavebníka nezatěžují. Cílem je ekonomická 

návratnost vložených vícenákladů a cena, která se nebude výrazně lišit od běžné výstavby. Dále 

komplexnost, ale zároveň vyváženost a vnitřní provázanost navrhovaných opatření. Jedině tak 

bude možné myšlenku energeticky nenáročné výstavby prosadit do praxe a získá si přitažlivost 

pro běžné stavebníky a hromadnou výstavbu. Tím byl nastartován rozvoj tohoto způsobu 

stavění.“ (16, s. 15) (16 str. 15) 

Prvním pilotním projektem, který se zaměřoval na zlepšení charakteristiky bydlení na 

základě klimatických změn pomocí technického řešení, a ne na úkor životního prostředí byl 

rodinný dům postavený v Německu v letech 1974 až 1975 (21, s. 5-7).  (21 stránky 5-7)  

Dům byl vybaven zemním výměníkem, regulovanou ventilací a technologií solárního     

a tepelného čerpadla. Díky výzkumům a prokázání výhodnějších tepelných vlastností interiéru 

a menší spotřeby energií na sebe nedaly další konstrukce dlouho čekat.  

„Nejvýznamnějším evropským střediskem podporujícím rozvoj a výstavbu pasivních 

domů je v novodobé historii v roce 1996 založený Passivhaus Institut v Darmstadtu vedený Dr. 

Wolfgangem Feistem. Jedná se o nezávislou a nevládní instituci. Výsledky svých výzkumů             

a zkušeností zahrnuje do průběžně aktualizovaného softwaru (PHPP), určeného pro návrh          

a výpočtové ověření parametrů (certifikaci) pasivních domů. Prvním pasivním domem v Evropě 

byla stavba v dánském Kopenhagenu podle projektu architekta Vagna Korsgaardena postavená 

v roce 1976. Byla realizována hned radikálně jako „nulový dům“ s potřebou tepla na vytápění 

0 kWh/(m2a). Veškeré tepelné ztráty domu byly kryty vnitřními tepelnými zisky ve spolupráci se 

solárními kolektory. Stavba prvního pasivního domu v Německu mohla být v roce 1990 

realizována díky podpoře hesenského ministerstva hospodářství. V osmi výzkumných 

projektech bylo zdokonaleno větrání se zpětným získáváním tepla, vyvinuta okna s velmi 

kvalitními rámy a další potřebné prvky. Tento první pasivní řadový dům se čtyřmi byty v 

Darmstadt-Kranichsteinu byl navržen architekty Bott/Ridder/Westemeyer a obydlen v roce 

1991. Odborníci se zde ještě neodvážili vynechat klasický otopný systém.“ (16, s. 16) (16 str. 16) 

 
Obr. č.  4 – První evropský 
pasivní dům v Kodani (22) 

 
Obr. č.  5– První evropský 

pasivní dům v Německu (22) 

 
Obr. č.  6 – První pasivní 

řadový dům (23) 
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 „Větší rozmach zaznamenaly pasivní domy od roku 1997. V tomto roce navrhl                   

a postavil arch. Folkmar Rasch sídliště 22 řadových pasivních domů spolu s 24 

nízkoenergetickými domy ve Wiesbadenu. O rok později byla dokončena druhá lokalita s pěti 

pasivními domy v Lindlaru u Kölnu. Architekt Manfred Brausem zde postavil první samostatně 

stojící rodinné pasivní domy.“ (16, s. 16) (16 str. 16) 

„Dalším zlomem byl evropský projekt CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as 

EUropean Standards), který probíhal v období 1998 až 2001. Během projektu byly postaveny 

pasivní domy s celkovým počtem 221 bytových jednotek v pěti evropských zemích a byl v nich 

prováděn výzkum a měření. Hlavním výsledkem bylo ale zjištění, že pasivní domy mohou být 

pouze o 7–8 procent dražší než běžná výstavba. Díky projektu CEPHEUS, který potvrdil 

realizovatelnost konceptu pasivních domů a nabídl vodítko pro posuzování kvality, se pasivní 

domy začaly rozšiřovat do dalších evropských zemí. Nejrazantněji se prosadily v Rakousku, kde 

začátkem roku 2008 existovalo téměř 1500 pasivních domů, a poptávka neustále vzrůstá. 

Odhaduje se, že v roce 2011 bude třetina rakouských novostaveb splňovat pasivní standard. 

Jedná se nejen o budovy pro bydlení, ale i ostatní stavby – školy, školky, výstavní haly, 

administrativní budovy, kostely, a to nejen nově budované, ale i rekonstruované. Pasivní domy 

však nejsou určeny pouze pro středoevropské mírné podnebí. Od roku 2000 jsou stavěny i v 

teplých částech Evropy, první pasivní dům byl postaven v italských Dolomitech. Tento dům byl 

navržen dle zásad platících v Německu a Rakousku a jeho provoz vedl ke zjištění, že v teplém 

klimatu bude větší důraz kladen na udržení požadované teploty v létě bez energeticky náročného 

chlazení. Proto se architektura italských objektů liší především důsledným používáním stínicích 

prvků, a to pasivních i aktivních. V Evropě byly postupně realizovány od roku 1998 dlouhodobé 

projekty zaměřené na propagaci pasivních domů a vzdělávání odborníků – CEPHEUS, PEP, 

PASS-NET, nebo CEP. Nejviditelnějším výsledkem mnohaletého úsilí bylo prohlášení 

Evropského parlamentu z ledna 2008, kterým vyzývá Komisi, aby všechny nové budovy 

vyžadující vytápění či chlazení musely být od roku 2011 postaveny podle norem pro pasivní 

domy. V celé Evropě vznikají nevládní zájmová sdružení (Centra pasivních domů) jejichž cílem 

je poskytovat informace, vzdělávání a zprostředkovávat kontakty a spolupráci mezi lidmi             

a firmami zaměřenými na pasivní domy.“ (16, s. 17) (16 str. 17) 

„Ve spolkové zemi Horní Rakousko se od 1. ledna 2007 nesmí stavět jiné budovy než v 

nízkoenergetickém standardu. Ve Vorarlbersku musí být všechny nové byty realizované z 

veřejného rozpočtu pasivní, stejně jako všechny veřejné budovy v Dolním Rakousku…V 

současné době překračuje poptávka po bydlení v pasivních domech jen ve zmíněném Rakousku 
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3× nabídku. V Německu se počet pasivních domů každý rok zdvojnásobí. Prognóza do konce 

roku 2010 činí 60 tis. domů. Plošné uzákonění standardu pasivního domu se připravuje v 

Německu a Rakousku od roku 2015–2016.“ (16, s. 18) (16 str. 18) 

Na území severní Ameriky vznikl v 80. letech na popud Williama A. Shurcliffa dům, 

který byl prototypem nízkonákladového rodinného domu a pasivního domu. Stal se tak vzorem 

pro vývoj a výzkum nejen v Americe, ale také v Evropě. Další stavby také balancovaly mezi 

názvy pasivní, nízkoenergetický, super-nízkoenergetický, nulový, solární apod. První skutečný 

pasivní dům ve smyslu dlouhodobých požadavků na těsnost, ventilaci, vytápění a kvality 

vnitřního prostředí, které dům dokázal splňovat i po následující delší období byl postaven 

v Kranichsteinu v polovině 90. let. (24) Ačkoli během posledních let proběhly optimalizace 

(například typu zasklení a ventilačních jednotek) dům i po uplynutí čtvrt století své existence 

je pořád pasivním domem ve správném slova smyslu.  

 
Obr. č.  7- Prototyp domu 
podle W.A. Shurcliffa (25) 

      
Obr. č.  8 – První skutečný pasivní dům, Německo (23) 

4.2 NULOVÝ DŮM 

 „19. května 2010 byla vládám členských zemí EU adresovaná Směrnice Evropského 

parlamentu a rady o energetické náročnosti budov (EPBD 2). Podstatou je dosažení stavu, aby 

do roku 2020 byly realizovány pouze budovy, jejichž potřeba energií se blíží nule.“ (16, s.17) (16 str. 17) 

Nulové domy jsou konstrukčně řešeny jako pasivní domy, ale kladou větší důraz na 

využívání energie z obnovitelných zdrojů, nejvíce na využití sluneční energie (v letních 

měsících přebytek energie dodávají do sítě, v zimních měsících ze sítě čerpají). Domy tak 

získají nulový nebo dokonce plusový energetický standard. Vzhledem k tomu, že u většiny 

domů nulové spotřeby není dosaženo, jsou za nulové považovány i domy se spotřebou tepla 

menší než 5 kWh/(m2a). Další energeticky úspornou stavbou může být plusový nebo také 

aktivní dům. To jsou takové stavby, kdy je možné kompletně pokrýt spotřebu energie domu        

a přebytkovou (plusovou) energii odvádět do rozvodné sítě. (26) První tak zvaný nulový dům 

byl postaven v 90. letech v Hannoveru Erhardem Wier-Keiserem ve spolupráci s ekologickou 

organizací. Výpočtové hodnoty se pohybovaly daleko pod hodnotami pasivních domů, ale díky 
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vysoké netěsnosti konstrukčního systému se jich v praxi dosahovalo jen velmi těžko. (27) 

V praxi se ukázalo, že vývojové modely mají nedokonalosti, které je potřeba pro správnou 

funkci odstranit. Mezi nejčastější patřila právě nedokonalá neprůvzdušnost zaviněná konstrukcí 

a zejména pak výplní otvorů.  

Vývoj jde ale stále kupředu a požadavky se přísní, a to nejen na budovy, ale i jejich 

okolí. Dnes je vliv budovy na okolí stejně důležitý jako samotná funkčnost jednotlivých 

konstrukcí. Kromě stanovení zásad a následné kontroly státními orgány je tento vliv 

zohledňován i v různých neobligatorních certifikacích, které bývají vytvářeny jako „rodný list“ 

budovy, do kterého se promítají vlivy na okolní životní prostředí.  

 
Obr. č.  9– Příklady finální 

certifikace LEED (28) 

 
Obr. č.  10 – Příklady finální 

certifikace BREEAM (29) 

  
Obr. č.  11– Příklady finální 
certifikace SBToolCZ (30) 

4.3 SMART CITY 

Dalším vývojovým stupněm jsou Smart domy, které oproti požadavkům na 

energetickou náročnost a vnitřní prostředí zvyšují požadavky na další komfort bydlení. Smart 

domy jsou součástí velkého celku Smart City. Podle hlavního představitele směru Smart City 

v České republice Davida Bárty, ale nestačí pouze dům vybavit chytrými technologiemi. Tvrdí, 

že pokud chceme mít chytré děti, nestačí jim do ruky vrazit chytré telefony, ale musíme je 

vzdělávat. Cílem tedy není jen vybavit dům technologií, ale důraz musí být kladen na propojení 

jednotlivých zařízení tak, aby opravdu poskytovala pohodlí domova.  

„Koncept chytrého města je společenskou změnou, změnou našeho myšlení, našeho 

přístupu k veřejnému prostoru a ke společnosti, ve které žijeme. Cílem není nasazení moderních 

technologických vymožeností, ale vytvoření silného vztahu a sounáležitosti občana a města, tj. 

společně sdíleného stavu, kdy město ovlivňuje život občana a občan život města.“(31, s. 11) (31 str. 11) 

Smart City je v poslední době velmi moderním a diskutovaným pojmem nejen mezi 

odborníky. Na toto téma vzniká množství mediálních rozhraní či jiných platforem, které 

nabízejí širokou škálu služeb od zasvěcení do problematiky, metodik, návrhů a realizací až po 

vývojové modely a technologické výzkumy. Jelikož Smart City ve svém širokosáhlém záběru 

zasahuje do mnoha oborů, je vhodné se zamyslet i nad konkrétním dopadem do budoucna v 

rámci oceňování budov, které svým postupným vývojem směřují ke konceptu Smart City. 
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 Pro docílení správné definice, co je Smart City, je nutné pochopit z jakých historicko-

politických kontextů pojem vychází. Vzhledem k dosavadnímu už tak rychlému nástupu 

technologií v užívání pro běžné domácnosti (viz obrázek č. 12 níže) zveřejněný v časopise The 

Atlantic (32), očekáváme i nadále růst vývoje, a to převážně v oblasti telekomunikací, jak je 

uvedeno v tiskové zprávě skupiny GfK (33). S formací trhu směrem k novým technologiím se 

přizpůsobují nejen samostatné přístroje, ale také jejich návaznost na sebe a s tímto jde ruku 

v ruce potřeba platformy, centrálního serveru budovy či jiné jednotky, která by celou soustavu 

mohla úspěšně řídit a kontrolovat. Nebylo tedy překvapením, že mimo chytrých telefonů, 

tiskáren a počítačů začaly vznikat i chytré zastávky, chytré křižovatky a v neposlední řadě             

i chytré budovy.  

Obr. č.  12 – Nástup elektronických zařízení v amerických domácnostech (32) 

Mezi první organizace v komerčním sektoru, které se rozhodly využít potenciál 

propojené sítě technologií a komunikací patřila společnost s dominantním postavením na 

americkém trhu se síťovými prvky Cisco Systhem, Inc. a společnost IBM zaměřující se na 

software a hardware, včetně výroby a dalších služeb. Od roku 2005 se Cisco soustředilo na 

spolupráci při vývoji průmyslově dále nevyužívaných částí měst (Amsterodam, San Francisco, 

Seoul, atd). Cisco navazovala na dokument 60/1. 2005 vydaný Spojenými národy po světovém 

summitu v říjnu 2005, kterým se mimo jiné zavazoval k následnému udržitelnému rozvoji. (34) 

Stejnou myšlenku jako Cisco utvářela i firma IBM, která se v roce 2008 soustředila na program 

Smarter Planet initiative, který měl za cíl investigativnost a aplikaci přístrojového vybavení         

a propojenost. (35)  

V současnosti se stále více měst, a to nejen ve světě a v Evropské unii, ale i v České 

republice, zapojuje do konceptu tzv. Smart City. Jde o strategii podporovanou v rámci Evropské 

unie a jejích členských států. V roce 2011 vznikla iniciativa podporovaná Evropskou unií 



29 

s názvem European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC), která 

sdružuje města, průmysl, malé a střední podniky, banky, výzkumné a další organizace 

zainteresované do strategie Smart City. Jednotlivé členské státy se pak dále snaží podporovat 

implementaci Smart City konceptu do jednotlivých měst a regionů.  

Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou implementaci konceptu Smart City bude vždy 

snaha jednotlivých měst, příp. obcí tento trend nastavit. K tomu bude v dané lokalitě zapotřebí 

úzká spolupráce samosprávy, občanů a odborníků na tuto problematiku. V dnešní době hrají 

města na celém světě významnou roli ve vnímání a formování našeho života a životního stylu 

obyvatel. Města se stávají významnými kulturními a ekonomickými centry, která mohou 

výrazně ovlivňovat ekonomiku daných regionů nebo zemí, v nichž se nacházejí. (36) 

Smart City by měla být chápána jako společný systém, kde lidé využívají toky energie, 

materiálů, služeb a financí a jsou jimi zároveň ovlivňováni při vytváření udržitelného 

ekonomického rozvoje a vysoké kvality života. Tato vzájemná interakce se stane „Smart“ 

prostřednictvím strategického využívání informací, komunikační infrastruktury a služeb 

transparentního městského plánování a managementu, který bude odpovídat sociálním                   

a ekonomickým požadavkům společnosti.  

Podle příručky Evropské komise Mapping Smart Cities in EU z roku 2011 je Smart City 

tvořeno šesti základními pilíři Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart 

People, Smart Living a Smart Governance, které na sebe úzce navazují a spolupracují              

v tzv. Smart Grid – chytré síti. (37)  

Město není Smart, pokud je něčeho nadbytek (vozidel, jídla, vody, energii atd.).  

Spotřeba je známkou neudržitelnosti města definovaná jako neefektivní. (38) Další důvod, proč 

by město nebylo Smart je nedostatečně zajištěná konektivita mezi různými sítěmi v rámci 

jednoho městského celku, která je obsažena v pilíři Smart Economy. Jestliže elektrická síť 

nedokáže komunikovat se zařízeními, jak si můžeme být jisti, že energie je využívána 

efektivně?  

Podobné je to s parkovacím stáním pro vozidla a celkovou infrastrukturou města. 

Například bez inteligentního parkovacího systému nemůže být zaručena dostatečná 

informovanost řidičů o volných místech nebo zácpách. Smart Mobility se však ale týká                    

i uživatelů městské hromadné dopravy. Většinu problémů nelze řešit odděleně. Je naopak 

nezbytné využít provázaná a komplexní řešení jednotlivých problémů. Zavedení koncepce 

Smart City tedy musí vždy řešit systémy komplexně a multifunkčně. (39) Pokud jsou systémy 
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a sítě ve městě statické a imobilní nelze koncept Smart City efektivně zabudovat. Cílem je 

zpřístupnit celé město pomocí Smart Mobility. Prostředkem k jeho dosažení však není výstavba 

nových komunikací, ale efektivní snižování počtu aut a zvyšování mobility také jinými 

dopravními prostředky. Neprostupné město navíc není jen neefektivní, ale nedostatečná 

mobilita brání inovacím a kreativitě mnoha zúčastněných stran. Smart City se, jednoduše 

řečeno, vyznačují vysokou mobilitou. (40)  

Ve Smart City se zapojí všechny zainteresované strany, shrnuté do pilíře Smart People 

a Smart Governance, do rozhodovacích a plánovacích procesů vedoucích k jeho rozvoji. 

Orgány veřejné správy, soukromé společnosti, vědecké instituce a obyvatelé měst, ti všichni 

mohou výrazně přispět k rozvoji města.  Právě na využívání informací, znalostí a spolupráci na 

všech úrovních společnosti jsou založena Smart City. Města mohou poskytovat velké množství 

cenných informací, které je ovšem nezbytné efektivně a účelně využívat. Občané, agentury, 

dopravní podniky, energetické společnosti a další subjekty, které dostatečně nesdílejí své 

informace, znalosti a data, mohou být velkou překážkou k úspěšné implementaci koncepce 

Smart City.  

Pro podmínky České republiky je možné Smart City definovat jako strategii města, které 

má za cíl zvýšit kvalitu života, jeho aktivitu a omezit negativní dopady na životní prostředí. 

Využitím vhodných informačních a komunikačních technologií město umožňuje svým 

občanům zapojení do rozvoje města a uplatnit své nápady a náměty prostřednictvím 

komunikačních technologií. (41) Nejen z výše zmíněných šesti základních složek Smart City, 

které formuluje Evropská komise, jsou zřejmé nároky na budovy, které budou muset splňovat 

určitý standard vybavení      a funkčnosti založený na nových technologiích a systémech.  

5 PARAMETRY SMART CITY BUDOVY  

Ujasnění, co přesně se skrývá pod pojmem Smart City budova, která by měla poskytnout 

prostředí pro Smart Living, nejpodstatnější části Smart City v této diplomové práci, shrnul Filip 

Rezek na Mezinárodní konferenci Centra pasivního domu následujícím způsobem: „Jde v 

podstatě o systém, který kombinací datové kabeláže, aktorů, prvků hardware a zejména 

proprietárním 172 software umožnuje obyvatelům budov (residenčních nebo komerčních) 

ovládat a řídit všechny elektrické spotřebiče a zařízení. Tyto systémy, které mají svůj původ v 

průmyslové automatizaci, jsou na trhu již dlouho.“ (5, s. 169) (5 str. 169)  
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Budova vybavená automatizovanými systémy, se ale nemusí nutně rovnat Smart City 

budově. Definice „Smart Home“ v oxfordském online slovníku se zaměřuje na vybavení               

a ovládání. Konkrétně je oxfordským slovníkem jmenováno osvětlení, vytápění a další 

elektrické přístroje, které jsou ovládány telefony nebo počítači. Tato definice však více 

vystihuje budovu automatizovanou, tedy budovu, kde je za určitých podmínek přednastavené 

chování elektronického vybavení nebo určitých celků.  

Smart City budova je spíše taková budova, které si nastavení vytváří pomocí dostupných 

informací z okolí, mezi které patří nejen vnější vlivy počasí, ekologie aj., ale také vnitřní vzorce 

chování konkrétních obyvatel budovy a následně generuje optimální nastavení, například 

osvětlení, potřeby teplé vody apod.  

Ideální Smart City budova nemá pevný přednastavený systém chování pro různé okolní 

vlivy, ale generuje si potřebné chování sama s využitím predikčních funkcí na základě sběru 

dat z chování obyvatel a rozhoduje o dalším nastavení podmínek samostatně a iniciativně.  

Takové budovy je možné označit za tzv. dvousložkové. První složkou je automatizace, která 

poskytuje obyvatelům určitý komfort. Automatizace však v posledních letech nemá výraznější 

vývoj, a proto se i tržní prostředí zaměřuje spíš na druhou složku Smart City budov, a to je 

software. Díky softwaru a jiným moderním technologiím je dnes snadnější propojit nejen 

samostatné přístroje a celky, ale celé budovy a města. Díky propojení, výměně dat a komunikaci 

pak tento systém vytváří Smart Grid, která je základním technologickým spojovacím prvkem 

šesti pilířů Smart City podle dokumentu Mapping Smart City in the EU Evropského parlamentu.   

Následující kapitoly popisují příklady složek softwarových stejně jako složek 

automatizovaných, které jsou dnes běžně dostupné na trhu a snaží se řešit vysoké životní 

náklady obyvatel, jejichž největší podíl zabírá energie a voda. Podle informací českého 

statistického úřadu měly výše zmíněné složky nákladů na domácnost v roce 2016 zastoupení 

21,10 %, čímž se voda, energie a paliva stávají největší složkou nákladů na domácnost.  

Cena i spotřeba elektřiny z dlouhodobého hlediska roste (42) a stejně tak narůstá počet 

změn dodavatelů energie podle Roční zprávy o trhu s elektřinou a plynem. Kumulovaný nárůst 

počtů změn dodavatele údajů k 31. 12. 2015, což odpovídá snaze uživatelů ušetřit. Otázkou 

tedy zůstává nejen jak správně zvolit zdroj energie, ale také s tím související otázka efektivní 

potřeby pro ohřev teplé vody a tvorbu tepla. Vzhledem ke stálé poptávce po nižší ceně                     

a šetrnosti v rámci nákladů na bydlení vznikají na trhu různá vylepšení či nová zařízení 

s příslibem šetření nákladů. Následující kapitoly se věnují opatřením energetickým a opatřením 

vodního hospodářství, které se rodinných domů úzce dotýkají. Spousta inovativních opatření 
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už nese název „Chytrý“ v originále „Smart“ a nenásilnou formou se stávají základem pro Smart 

City bydlení.  

5.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Ve škále rizikových oblastí je vodní režim ohrožený nejvíce. Dle Vyhodnocení 

národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice z roku 2011 je 

neohroženější oblast vodního hospodářství, v oblasti snížení či omezení poptávky, regulace 

v problematických obdobích a racionalizaci plánování vodních zdrojů a finální zvýšení vodních 

zdrojů.  

Jsou-li tyto požadavky vztaženy na bydlení, je nutno se zabývat hned na několik 

problémů. Světové fórum o vodě World water forum (43), které se naposledy konalo v roce 

2015 v Koreji se zabývalo hlavními otázkami spojenými s technologickými a vědeckými 

procesy vodního hospodářství. Konkrétně to byla efektivnost, recyklace nebo zpětné a jiné 

získávání, ekosystémy a jejich fungování, přírodní katastrofy a na ně přímo navazující Smart 

Technologies, tedy chytré technologie, které předešlou problematiku řeší komplexně                       

a konkrétním technickým řešením, popřípadě metodikou.  

Efektivnost 

Prvním krokem pro efektivní spotřebu vody je správné pochopení užívání vody                   

a následné nastavení. Toto téma bylo detailně zpracováno v odborném časopise Sensors v 5. 

vydaní z roku 2016 (44). Dle zpracování jde o šest základních otázek, které jsou klíčem ke 

správné a efektivní spotřebě vody: 

• Kolik vody bude potřeba? 

• Jaká voda bude užívána? (studená, teplá, pitná, užitková apod.)  

• Kdy je voda užívána? (potřeba sezónní, denní, víkendová apod.) 

• Proč je voda spotřebovávána? (osobní hygiena, splachování, praní apod.) 

• Kde je voda spotřebována? (venku, uvnitř, jaké druhy baterií apod.)  

• Kdo je spotřebitel? (přímý uživatel, firma, spotřebiče apod.)  

Odpovědi na tyto základní otázky nejsou složité, a proto je v dnešní době víc než 

obvyklé využívání predikčních modelů založených na stanovených normových hodnotách 

spotřeby vod za rok (45), které jsou určeny jako tekoucí teplá voda (součet vody teplé i studené 

vytékající z kohoutku) v metrech kubických na jednoho obyvatele bytu.  
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Reálná potřeba se ale u každého uživatele mění, a to na základě návyků. Volný průtok 

vody při čištění zubů, užívání myčky a pračky, pokud nejsou zcela naplněné, protékání armatur 

například při napouštění WC zásobníku, nechávání drobného odpadu v kuchyňském dřezu           

a jeho následné nechtěné splachování do odpadního potrubí a jiné další, nejsou zrovna 

příkladem efektivního využití pitné vody. Tyto návyky se dají upravit pomocí technologií tak, 

aby nezpůsobovaly plýtvání vody a zbytečné navyšování spotřeby. K tomu slouží technicky 

inovativně navrhnutá zařízení. Vybraná zařízení jsou zmíněna a popsána v následujícím 

odstavci. (45)  

Běžně užívané „šetřiče“ spotřeby jsou například perlátory. Původně fungovaly na 

principu zachycení drobných nečistot a ovlivnění průtoku vody pomocí sítka, postupným 

vývojem byla však technologie zaměřena na mísení vody se vzduchem tak, aby se snížil průtok, 

ale proud zůstal pro uživatele „pohodlný“. Hlavní nevýhodou je postupné opotřebování 

materiálu díky usazování vodního kamene. Různé firmy propagují různá řešení a uvádějí jiné 

procento šetření, které se pohybuje od 20-70 % v závislosti na tlaku vodního potrubí (46). 

Perlátory mohou plnit i funkci estetickou a z proudu vody vytvářet efektní záležitost.    

 
Obr. č.  13 – Příklad užití perlátoru pro design (47) 

 
Obr. č.  14 – Klasické perlátory (48) 

Nově se na trhu prosazují senzorové armatury, které mají výhodu nejen hygienickou, 

ale správným nastavením pustí pouze nutně potřebné množství vody. Reagují na pohyb dle 

umístěného senzoru a automaticky spustí proud vody. S touto technologií původně počítala          

i certifikace LEED, která podle nastaveného množství vody počítala potřebu vody, a tak 

předpokládala úsporu. Bohužel se ukázalo, že zejména ve výrobních objektech je požadované 

množství a doba tekoucí vody nedostatečná. Jednalo se o 15 sekund, které bylo prodlouženy na 

30 sekund. (49) Senzor tedy vyžaduje citlivé nastavení. Opak může oproti ušetření způsobit 

značné plýtvání.  
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Obr. č.  15 – Příklad 

senzorové baterie (50) 

 
Obr. č.  16 - Příklad 

senzorové baterie (51) 

 
Obr. č.  17– Příklad 

senzorové baterie (52) 

Pokud by byla pozornost zaměřena hlouběji po vodovodním vedení zjistíme, že ono 

samotné může být zdrojem zpomalování proudu díky nánosům vytvářených díky tvrdosti vody. 

Ztráty v potrubí mohou být způsobeny netěsností. Nová generace směšovacích ventilů je 

navrhnuta na takové parametry, aby se v soustavě vyrovnal tlak nebo průtok a tím i ztráty. 

Instalace filtrů a případných dávkovačů látek, které snižují agresivní účinky minerálů ve vodě 

a udržují potrubí déle nekorodované a bez nečistot. Tato technologie postupným dodáváním 

určitých látek do oběhu snižuje tvorbu vodního kamene. Dodávání je elektronicky řízeno na 

základě prováděných měření vlastností vody a potrubí.  

Téma potřeby vody se objevuje i jako samostatné kritérium v metodice uznávaných 

certifikací budov LEED (49, s. 278-281), (49 stránky  278-280)BREAM (53, s. 197-206)(53 s tránky  197-206) a SB Tool CZ (54).  

    
Obr. č.  18 – Vodní filtr 

Trio Sediment  (55) 
Obr. č.  19– Automatické 

změkčovací filtry  (56) 
Obr. č.  20 – Úprava vody 
firmy Harsoft Optim (57) 

Recyklace, zpětné i jiné získávání vody 

Recyklace vody nebo zpětné získání tzv. šedé vody je založeno na principu využití vod 

ze sanitárních zařízení, popřípadě praček a myček. Voda je následně, po procesu upravení 

provozní vody tak, aby bylo možné její další využití pro splachování, využívaná k praní                  

a zavlažování. V případě praček a myček je vhodné zjistit složení, které může být v důsledku 

užívání pracích a mycích prostředků ovlivněno. Na trhu již existuje několik „Smart“ 

technických řešení, která jsou odstupňována dle vhodnosti pro individuální rodinné domy. 

Zavádění takovéto technologie je zejména náročné nejen na prostory vedení potrubí (příkladem 

jsou přívodní potrubí recyklované šedé vody pro splachovací nádržky u WC), ale i na potrubí 

samo, které musí být správně navrženo. Šedá voda však může pokrýt velkou část spotřeby vody, 

která nutně nemusí být pitná a tím napomáhat k úsporám.  
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Dalším zdrojem je voda dešťová. Základní myšlenkou je zachycení co největšího 

množství dešťové vody dopadající na pozemek. V technologiích Smart City má dešťová voda 

nenahraditelné místo a je jedním ze základních kamenů myšlenky.  

Postup dimenzování vsakovacích zařízení je stanoven normou ČSN 75 9010 pro návrh, 

výstavbu a provoz vsakovacích zařízení a srážkových vod, kde norma ukládá postup výpočtu 

dimenzí retenčního zařízení a stejně tak i dobu a podmínky jeho vyprazdňování. Do výpočtu je 

uvažována i možnost přetečení, u které je nutné vhodně navrhovat místo přetečení tak, aby 

nezpůsobovalo žádné omezení. (58)  

Pro zadržování jsou než nadzemní nádrže vhodnější podzemní nádrže. Ty se mohou lišit 

velikostí nebo materiálem, například beton, plast apod. Tyto nádrže šetří místo, avšak klade se 

důraz na správné uložení a případně filtrování vstupní vody, aby se nádrž nezanášela. Podmínky 

pro umístění nádrže jsou určující pro usazení, které může být složitější v případě, že by bylo 

podloží jílovité nebo písčité a například s výskytem vyšší hladiny podzemních vod. V těchto 

podmínkách jsou náklady na vybudování nádrže vyšší, protože je nutné vybrat nádrž 

dvouplášťovou, usadit ji do čerstvého betonu podkladové desky a prostor mezi plášti vysypat 

štěrkem, aby nedošlo ke zborcení nádrže vlivem sil zeminy a podzemní vody. (59) 

Dešťová voda je na rozdíl od vody šedé měkká a s tím jsou spojeny i její příznivější 

vlastnosti pro úpravu, která není tak náročná. V mnoha případech se dá odfiltrovat až na vodu 

pitnou a tím značně snížit spotřebu. Nefiltrovaná dešťová voda je díky své měkkosti 

vyhledávaná například pro praní, kdy je potřeba pracího prášku nižší, potřeba změkčovacích 

prostředků nulová a celý proces je šetrnější jak k životnímu prostředí, tak i k samotným 

spotřebičům a jejich komponentům náchylných na vodní kámen. Díky použití dešťové vody 

mohou být ve výsledku významně snížené náklady na vodu pitnou a tím ušetřit vzrůstající 

náklady spotřebitelů. 

Samotné zadržování dešťové vody probíhá pomocí svodů, klasickým střešním okapním 

systémem, popřípadě jiným inovativním způsobem, který je napojen na potrubní vedení do 

podzemní nádrže. Příkladem inovativního způsobu zadržení dešťové vody je druh střešní tašky 

pro střechy šikmé, který disponuje perforováním. Díky perforaci dešťová voda protéká na 

cílených místech krytinou a ukládá se do zásobníku nejčastěji skrytého přímo pod střechou. 

Tento systém se osvědčil například při náhlých přívalových deštích, kdy samotný okapní 

systém nestíhal dešťovou vodu zadržovat. Hromadění dešťové vody může být naprogramováno 

na konkrétní situace, díky čidlům, což úzce souvisí se Smart technologií.  
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Obr. č.  21 – Nádrž na 

dešťovou vodu (60)   
Obr. č.  22– Nádrž na 
dešťovou vodu (61)   

Obr. č.  23– Dekorační nádrž 
na dešťovou vodu  (62) 

Alternativně lze vodu získávat ze studny. Pro takovouto variantu však vstupují na scénu 

nejen prvotní náklady na vyhloubení studny, ale i náklady další jako je kontrola studny a kvality 

vody, odběry vzorků vody a jejich následný rozbor z hlediska mikrobiologických, chemických, 

fyzikálních a senzorických ukazatelů. Studny mohou být znečištěny tzv. mrtvými studnami, 

které udržované nejsou a voda se v nich kontaminuje. Problém nastává ve chvíli, kdy je 

podzemní voda na studnu navázána a kontaminace se může rozšířit i do studen tzv. živých 

udržovaných. Kontaminace se dokonce může rozšířit v rámci celé obce. (63, s.14-20) (63 stránky 14-20)  

Dekontaminace a následná kontrola je další finanční náklad, na který vedení obce 

nemusí nutně slyšet. Naopak pokud jsou podmínky a kvalita vody standardní a shromažďování 

vody je pravidelné, stává se studna nepostradatelným zdrojem. Většinou jsou však studny 

využívány pro účely závlahy zahrady. Díky novým technologiím by ale studny mohly 

standardně sloužit i jako další zdroj pitné či šedé vody pro provoz domu. Studna jako taková je 

ale řazena mezi alternativní zdroje vody a je k němu tak také přistupováno nejen v rámci Smart 

City.  

S novou technologií, která dokáže určit množství vody ve studni a na základě patřičných 

dat i dobu za jak dlouho se studna naplní, se však tento alternativní zdroj převážně v USA 

posunul mezi stále více oblíbené hlavní zdroje vody. Chytré technologie jsou velmi nápomocné 

i při vrtání studny tak, že náklady na její vytvoření nejsou ve finále zmenšovány zbytečnými 

suchými vrty nebo vrty, kde se jen voda kumuluje a odtéká.  

    
Obr. č.  24 – Systém průzkumných 

geologických sond (64) 
Obr. č.  25– Příklad 
provedení vrtu (65) 

Obr. č.  26– Příklad 
provedení vrtu (64)  
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5.2 ENERGETIKA 

Nejznámějším následkem změn klimatu jsou zvyšované emise skleníkových plynů. 

Pokud se zaměříme na vyhledávání možností, jak emise snížit je nutné nejprve určit                   

tzv.: klíčové kategorie zdrojů. Zjednodušeně jsou to takové zdroje, které se na emisním růstu 

nejvíce podílejí. Podle strategie EU Energie 2020 je vyvíjena snaha snížit skleníkové plyny          

o 20 %, vzhledem k jejich množství v roce 1990, zvýšit zastoupení obnovitelných zdrojů 

energie o 20 % a zvýšit efektivnost a účinnost energie o 20 %. Evropská Unie také vytvořila 

strategie navazující na 2020 a to až do roku 2050. Cílem pro rok 2050 je snížit skleníkové plyny                    

o 80-95 % v porovnání s rokem 1990 a tím i šetřit náklady na vytváření potřebné energie. (66) 

Filip Rezek krátce shrnuje vývoj potřeby energie, šetření a opatření, které nás vedou 

k novým technologiím pod záštitou a tlakem legislativy, ale i vlastního cíle ušetřit. Na příkladu 

využití hospodaření s energií, která je běžná v praxi je snadné sledovat přidávání technologií 

pro vytvoření ideálních podmínek interiéru.  

„Vytápění v zimě a chlazení v létě tvoří největší část spotřeby energie v domě a promítá 

se zásadně i do bilance energetické soustavy. Tvoří tedy zároveň i největší potenciál pro úspory, 

pokud je správně řídíme. Je zajímavé sledovat, jak se postupně vyvíjí pohled na úspory a s tím 

ruku v ruce jdoucí technologie: Nejdříve snížíme úniky tepla. Domy tedy zateplíme izolací             

a okna utěsníme téměř absolutně. Zavedeme pojem nízkoenergetický a pasivní dům. Pak ale 

zjistíme, že daleko dříve vydýcháme vzduch v místnostech. Chybí nám přirozená mikroventilace 

dříve netěsných oken. Takže zavedeme novou technologii řízené větrání. Tím si ale z pečlivě 

zatepleného domu vyfoukáme draze vyrobené teplo. Zavedeme tedy další technologii větrání s 

rekuperací. V létě pak zjistíme, že z velmi dobře zatepleného pasivního domu neuniká teplo, 

které uvnitř generuje každý obyvatel, lednička, mrazák, sporák, televize i LED svítilny, a hlavně 

ho přes den dodají sluneční paprsky dopadající přes velké i malé prosklené plochy. Přidáme 

tedy klimatizaci. A venkovní žaluzie. Ty se stanou jedinou zábranou pro pálící sluneční paprsky. 

Přitom zjistíme, že nám v létě nově narostl účet za energii. Hlavně za chlazení, za klimatizaci. 

Nasadíme tedy další již ověřenou technologii – fotovoltaické panely s měničem. Snížíme tím 

potřebu nákupu energie ze sítě, zvýšíme si tím soběstačnost. Tím jsme do domu ale zavedli zdroj 

energie, který je přímo úměrně závislý na počasí. Podle současných připojovacích podmínek          

a legislativy si musíme všechnu takto vyrobenou energii spotřebovat doma sami. Je to ale i v 

našem vlastním zájmu využít na 100 % energii, kterou dodá Slunce zdarma. Je třeba tedy 

nasadit další technologii – řízení okamžité spotřeby podle okamžité výroby energie. Abychom 

to mohli udělat, musíme se poohlédnout po dalších technologiích, které to v domě vůbec umožní. 
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Pračka, lednička, vařič nebo televize to jistě nebudou. Nelze je zapínat a vypínat podle toho, 

jak jdou zrovna mraky nad naším domem. První na řadě je zásobník na teplou vodu – bojler. 

Elektrický topný element je schopen kopírovat výkyvy v dodávce ze zdroje. Voda postupně tuto 

energii po malých dávkách naakumuluje a pak vydá kdykoliv později ke spotřebě. Dalším 

spotřebičem, další moderní technologií, která může využít elektřinu z vlastního zdroje na střeše 

je tepelné čerpadlo. Nejlépe to, které v zimě topí a v létě chladí. To už není sice tak flexibilní 

jako topná patrona v boileru, ale opravdu chytrý řídicí systém si s tím podle provozních pravidel 

výrobce poradí a využije. Dalším spotřebičem může být třeba čerpadlo na zavlažování, které 

pracuje jenom, když svítí slunce, byť to z pohledu vlastní závlahy a nakládání s vodou není 

optimální čas. Pokud ale máme více nainstalovaných panelů a již v poledne máme vodu v 

bojleru plně nahřátou a tepelné čerpadlo vychladilo dům, že je v něm až nepříjemná zima, 

nezbyde nám, než snížit výkon střídače a nevyužít výrobu.“ (5, s. 178-179) (5 stránky 178-179) 

Otázka energetické úspory ať už u nákladů na výrobu energie nebo na efektivní 

využívání je, podle výše citovaného Filipa Rezka, poměrně náročný proces a je potřeba celý 

systém správně nastavit už od začátku. Základní otázkou pro zdroj energie je tedy napojení na 

síť, s kterou velmi úzce souvisí distribuce energie.  

Distribuce  

Pro získání energie je nejprve potřeba určité transformace vstupních zdrojů pro výrobu 

pomocí technického zařízení. Zařízení musí následně energii transportovat pomocí energetické 

sítě a distribuovat k místu potřeby. V diplomové práci nebudou dále rozvíjena témata vstupních 

zdrojů, technických zařízení ani vlastností distribuční sítě. Na problematiku bude nahlíženo 

optikou Smart City se zaměřením na inovace v celém energetickém cyklu. Nejvíce se běžného 

uživatele dotýká závěrečná část cyklu, a to samotná spotřeba energie.  Podle Filipa Rezka jsou 

Smart City budovy ideálními adepty pro šetření energií, a to nejen v rámci distribuce. 

„Velmi dobře se Smart City budovy navzájem doplňují např. v rámci distribuce energií. 

Právě energetika je jednou z klíčových oblastí konceptu Smart City. S tím souvisí zaměření na 

optimalizaci spotřeby energie, minimalizaci emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, 

bezpečnost dodávek energie pro dané město, decentralizace výroby elektřiny a tepla apod. Dá 

se tedy hovořit o inteligentní energetice. Do této oblasti se dá zahrnout velké množství dílčích 

projektů, u kterých je nutné respektovat vzájemné synergie. Jako jeden ze základních projektů 

v rámci inteligentní energetiky se nabízí využívání moderních, ekologických a vysoce účinných 

technologií, zaměřených na úsporné a efektivní využívání různých zdrojů energie. Jedná se 
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například o kogenerační jednotky a tepelná čerpadla v oblasti vytápění objektů ve vlastnictví 

či správě města. Kogenerační jednotka je zařízení určené pro souběžnou výrobu elektřiny             

a tepla. Teplo, které se získává chlazením bloku motoru a spalin, lze efektivně využít například 

k vytápění budov, ohřevu vody nebo pro technologické procesy.“(5, s. 176) (5 str. 176) 

Již v kapitole 5. Parametry Smart City budovy byl zmíněn nárůst změn dodavatelů 

energií. Tento fakt vyplývá z potřeby sdružování jednotlivých uživatelů do komunit, které mají 

vůči dodavateli silnější slovo vzhledem k podmínkám smluv o dodání energií, což úzce souvisí 

se samotnou distribucí energie. Distribuce může být z hlediska vzdálenosti od uživatele 

rozdělena na centralizovanou a decentralizovanou. Centralizovaná distribuce měla ještě 

v nedávné době přímou návaznost na zvyšování energetické potřeby podle státu, která přímo 

souvisela s plánováním a výstavby výroben energie včetně její distribuce, což vytvářelo na trhu 

monopol. Deregulační směrnice, které byly vytvořeny, aby liberalizovali situaci byly bohužel 

neúspěšné a monopolní cena a velmi nízká efektivnost podniků státu je neměnná. Vhodným 

řešením pro budoucnost se jeví decentralizace výroby energie, s kterou na trh proniká další 

pojem, který vysvětluje Filip Rezek na Mezinárodní konferenci pořádané Centrem Pasivního 

Domu.  

„Účastníky této inteligentní distribuční sítě jsou běžní spotřebitelé, výrobci energie          

a také tzv. prosumeři. Prosumer je nový typ zákazníka, který je současně producentem                      

i spotřebitelem energie, reguluje své energetické nároky, může akumulovat nevyužitou energii 

a případně dodávat vlastní vyprodukovanou energii dále do rozvodné sítě.“ (5, s. 177) (5 str. 177) 

Nedílnou součástí distribuce je dále podle Filipa Rezka také měření, které vede k 

naprosté využití energie tak, že je možné s přebytky obchodovat a tím šetřit náklady i zdroje 

energie. 

„Chytré měření probíhá v reálném čase a díky obousměrné komunikaci mezi odběrnými 

místy a distributorem lze síť provozovat tak, že se spotřeba a výroba optimalizuje. To umožňuje 

distributorovi nebo obchodníkovi nabízet přebytečnou energii zákazníkům za zajímavější 

ceny.“ (5, s. 177) (5 str. 177) 

 V dokumentu firmy City Plan s názvem Decentralizovaná výroba elektrické energie        

a sítě z roku 2008 se k decentralizace vyjadřuje následně: „Pokračovat v koncepci velkých 

systémových elektráren je časově omezeno na zásoby uhlí a zemního plynu. Z jaderné 

energetiky zůstávají z dlouhodobého hlediska ve hře jaderné elektrárny čtvrté a vyšší generace. 

Současně s tím budou nepochybně na území Evropy budovány decentralizované zdroje energie 
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počínaje těmi současnými (teplárny, závodní elektrárny, vodní, větrné a fotovoltaické 

elektrárny) a konče miniaturními technologiemi, které budou mít charakter panelů na střeše        

a kuchyňské ho přístroje zavěšeného na zdi, jejichž výkony budou řádově desetiny a jednotky 

kilowattů. Spotřebitel přestane být pouhým pasivním spotřebitelem, ale stane se aktivním 

spoluvýrobcem. Bude proto potřebovat, aby elektrická síť působila jako článek pro vyrovnávání 

nerovnováhy mezi jeho právě zapnutými spotřebiči, a právě vyráběnou domácí elektřinou. V 

době přebytků by síť elektřinu odebírala, v době deficitu naopak dodávala. … Aktivní využití 

výhod decentralizované výroby je možné jedině zvýšením inteligence současných distribučních 

sítí. Inteligentní ostrovní provozy mikro a mini sítí, jako opatření pro případ poruchových stavů, 

jsou odvozeny od řešení již používaných, například v elektrárnách, letadlech, námořních lodích 

a na ostrovech bez elektrického propojení s pevninou.“ (67) 

 

 
 

Obr. č.  27 – Inteligentní 
decentralizovaná distribuční síť 

(67)   

Obr. č.  28 – Mřížová síť 
(distribuce ve městech) 

(67)  

Obr. č.  29 – Okružní síť 
(přenosová soustava) 

(67) 

Přechodovým můstkem pro vytváření jednotlivých a samostatných komunit s vlastní 

výrobou energie, je vznik společností, které „vysoutěží“ nejlepší cenu pomocí tzv.: elektronické 

aukce energií, právě pomocí sdružení více samostatných uživatelů. Takovými uživateli může 

být veřejná správa a organizace, firmy a podniky, jednotlivé domácnosti nebo budovy občanské 

vybavenosti. Principem je proces, kdy čím větší počet uživatelů, tím větší vyjednávací síla            

a nižší finální cena. V České republice se první velký pilotní projekt vysoutěžení energií pomocí 

elektronické aukce odehrál v Chrudimi, kde se pro tuto variantu rozhodlo vedení města ve 

prospěch energie školy a nemocnice po vzoru Německých měst. Z hlediska úspory byl projekt 

úspěšný a ušetřila se přibližně 1/3 potřeby energie.  

Smart spotřebiče  

„Technologie jsou budoucími tahouny jakékoliv ekonomiky, a proto nabídka široké 

škály provázaných řešení činí z každé firmy většího a konkurenceschopného hráče. Velmi 

silným odvětvím budou v blízké budoucnosti i technologie pro dům a byt, které nám buď uspoří 
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energie, nebo nabídnou další služby. Chytrý dům integruje všechny aplikace a jejich 

inteligenci.“ (5, s. 175)  (5 str. 175) 

Podle Filipa Rezka a jeho příspěvku na Mezinárodní konferenci Centra pasivního domu 

je hlavním prvkem inovace a konkurenceschopnost jednotlivých firem technologie úspor              

a služeb. V této kapitole budou shrnuty výrazné softwarové inovace spotřebičů s intuitivním 

Smart systémem. Smart je zde synonymem převážně pro maximální účinnost.  

Systém spotřebiče je přednastavený tak, aby si sám dokázal vygenerovat nejlevnější 

sazbu vstupní energie a dobu trvání. Podle těchto vstupních údajů je schopen i vypočítat dobu, 

kterou pro svou činnost potřebuje a nastavit podle toho proces. Příkladem jsou elektrické trouby 

s technologií 6th Sense live™, která umí navrhnout časový harmonogram. Uživatel si 

z databáze vybere druh jídla a nastaví dobu, na kterou chce mít jídlo hotové. Spotřebič si 

vypočítá dobu přípravy a samotného procesu pečení a navrhne detailnější časový harmonogram, 

v kterém uživateli doporučí časovou návaznost nejen samotného procesu pečení, ale také 

předchozích procesů týkajících se připrav surovin.  

Časový harmonogram je možné samozřejmě po dobu procesu regulovat, měnit                    

a přizpůsobovat. Výhodou je zde hlavně nejen úspora časová pro uživatele, ale hlavně úspora 

ve formě účinnosti spotřebiče, který teplotu a prostředí potřebné pro proces pečení upraví 

automaticky a nevzniká tak zbytečné plýtvání.  

    
Obr. č.  30– Koncept 

NUKE pro vaření (68)   
Obr. č.  31–  Smart kontrola 

praní Samsung (69)   
Obr. č.  32– Future vision od 

Microsoft (70) 

 

Kromě samostatnosti v oblasti plnění primární funkce spotřebiče jsou velmi výhodné, 

dnes už velmi často integrované, čidla poruch, která sama nahlásí, že se blíží konec životnosti 

jednotlivých prvků nebo únava materiálu. Čidla mohou být buď přímo integrovaná v návaznosti 

na display spotřebiče nebo mohou fungovat pomocí dodatečného zařízení. Například kontrolní 

aplikace pomocí jiného zařízení, například mobilního telefonu za základě propojení pomocí 

bluetooth nebo wifi.   
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Příkladem integrovaného čidla jsou lednice s americkým typem otvírání Side-by-Side, 

které disponují funkcí tvorby ledové tříště. Vzhledem k nepravidelnému užití, příkladně ze 

sezónních důvodů, se v systému distribuce vody pro výrobu ledu či tříště můžou vyskytnou 

bakterie. Systém proto sám oznámí na display potřebu výměny distribučních hadiček, aby 

předešel nákaze uživatelů.  

Technologie takového systému byla transformována i pro jiné využití než pouze 

pravidelných kontrol pro předcházení poruch, a to na systémy skenování obsahu. Systém 

skenování se dá například aplikovat na obsah lednice a v inovativnějším provedení je schopný 

nahlásit nejen samotný obsah, ale i automaticky dokoupit chybějící potraviny. Systém 

skenování je však převážně založen na skenu obrysů obalů potravin, případně čtení nápisů. Pro 

takové předdefinování je však nezbytně nutné zadat předpokládané nádoby a uložení potravin, 

aby byl systém schopen je rozpoznávat.  

Jiné systémy fungují na oddělených prostorech pro jednotlivé potraviny a reagují na 

úbytek váhy. Existují ovšem i systémy, které dokáží aplikovat dobu trvanlivosti a uživatele 

upozornit na její blížící se ukončení.  

Kromě interního vybavení spotřebičů se dnes také hodně výrobci zaměřují na 

samostatný design, který se promítá i do systému ovládání spotřebiče. Převažující je dotekový 

display. Vývoj je viditelný na například u kuchyňských varných desek. Původně byly součástí 

trouby, následně se oddělily a přešly i na elektrickou energii například tzv. keramické desky. 

Dalším vývojem byla indukce, která slibovala ušetření potřeby tepla pro vaření. Poslední 

inovací je samotná dotyková deska s projekcí ovládání, která sama pozná, kde je hrnec 

umístěn a jakou má hmotnost a průměr. Podle těchto informací dokáže vygenerovat potřebný 

energetický výkon, aby bylo vaření co možná nejefektivnější a nejrychlejší. 

 Další navázanou inovací je databáze receptů, které je možné si promítat přímo na 

pracovní desku, popřípadě i ztotožnění a zvážení potravin na základě senzorů a skenování.  

    
Obr. č.  33 – Kuchyňská 

plocha whirlpool 2020 (71)    
Obr. č.  34– Inovační 
technologie IKEA (72) 

Obr. č.  35– Koncept Smart 
stove – „chytré plotny“ (73) 
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Chlazení, topení  

Klimatické změny teplot se nejvýrazněji projevují změnou teplot na straně extrému. 

V zimě je potřeba víc tepla, v létě více chlazení. Technologie se v posledních letech vyvinula 

od otopných těles a radiátorů k podlahovému nebo stropnímu topení či chlazení. Následné 

výzkumy však ukázaly, že technologie skrytá v podlaze vznikajícím teplem víří prach a takto 

vytváří nevhodné vnitřní klima. V případě chlazení je zase více namáhán kloubní systém 

lidského aparátu. Stropní chlazení je zase nepříjemné z pocitu padajícího chladu. Z hlediska 

tepla systém není příliš funkční, protože teplý vzduch stoupá vzhůru. V praxi se snaží vývojáři 

systémy efektivně spojit a šetřit potrubí i místo. Posledním oblíbeným řešením se stalo 

podmítkové kombinované chlazení a topení ve stěnách. Sálavé teplo nebo chlad jsou 

uživatelský nejpříjemnějším způsobem zónové regulace teploty.  

Systém topení a chlazení je samoregulační, dálkový a bezdrátový. Teplotu lze 

individuálně nastavit pro každou zónu zvlášť. Využívá statistiku v reálném čase, dokáže 

zaznamenat a aplikovat státní svátky do týdenního cyklu topení a chlazení. Čidla teplot jsou 

navázána i na žaluzie a případně markýzy či jiné stínící prvky, které se spouští v závislosti na 

teplotě. Další rozšíření je například predikce bouřky s návazností na otevírání a zavírání oken, 

popřípadě tzv. plísňový alarm při nebezpečně zvýšené vlhkosti.   

    
Obr. č.  36 – Detail topné 

fólie ECOFILM (74) 
Obr. č.  37– Stěnové vytápění 

© REHAU (74) 
Obr. č.  38– stropního vytápění 

GABOTHERM (74) 

Obnovitelné zdroje  

Mezi tradiční obnovitelné zdroje, které nezatěžují životní prostředí patří voda, slunce, 

vítr, biomasa, bioplyn a geotermální energie. Pro projekty Smart City budov se klade velký 

důraz na využívání zdroje energie, který je obnovitelný. Následující text bude presentovat 

technologické inovace, prototypy i zavedené technologie v oblasti využití obnovitelných zdrojů 

pro generování energie, která je využívaná domácnostmi jako sekundární zdroj energie. 

Diplomová práce se primárním zdrojům energie jako tepelná čerpadla nebo kogenerační 

jednotky nevěnuje a zaměřuje se pouze na sekundární zdroje, které jsou novým technologiím 

více otevřené.  
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Typickým představitelem zdroje energie pomocí obnovitelného zdroje – vody jsou 

vodní elektrárny, které fungují například na základě principu roztáčení turbíny proudící vodou, 

která následně generuje energetické zisky. Pro klasické potřeby domácností se může zdát tento 

způsob energie nedosažitelný, avšak pilotní projekt korejského týmu mladých techniků                  

a designerů Enomad zaujal přední technické inovátory v oblasti energetiky díky jednoduchosti 

a funkčnosti. Enomad funguje jako malá přenosná turbína. Během testování bylo prokázáno, 

že v jakékoli rychleji tekoucí vodě je turbína schopná vygenerovat dostatek energie pro nabití 

běžného Smartphonu nebo pro svítilnu. (75)  

Taková technologie může být v příštích letech s rostoucí poptávkou po levné energii 

použita i v domácnostech například v kombinaci s recyklací dešťové vody a jejím průtokem. 

Turbíny by mohly být integrovány přímo do vodovodních potrubí, kde by při každé spotřebě 

vody dokázaly generovat energii.  

    
Obr. č.  39– aplikace 
Enomad turbíny (76) 

Obr. č.  40– nabíjení z Enomad 
přenosné turbíny (76) 

Obr. č.  41– svicení Enomad 
přenosné turbíny (76) 

Silný vítr se již v průřezu minulých desetiletí prokázal jako vhodný zdroj větrných 

elektráren. Vysoké štíhlé větrné elektrárny jsou hojně využívány hlavně v nadmořských 

výškách 600 m a více. (77)  

Pro rodinné bydlení není však právě příjemné využít plochu zahrady ke stavbě větrné 

elektrárny, i proto byly vymyšleny menší zařízení, pracující stále na stejném principu. Umístění 

takových zařízení je převážně na střešní konstrukci budov. Zařízení mohou mít různě nastavené 

osy, podle větrných podmínek dané lokality.  

Pro vytvoření energie není potřeba pouze přírodního větru, ale lze také instalovat 

ventilační turbíny, které využívají komínový efekt tahu šachet či odvětrávání střešních plášťů. 

Nevýhodou zůstává určitá hlučnost při pohybu zařízení. (78) 
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Obr. č.  42 –Větrný 

generátor Tronics (79) 
Obr. č.  43 – Instalace větrných 

turbín v Oklahomě (80)   
Obr. č.  44 – Ventilační 
turbíny Endmonds (81) 

Na využití sluneční energii jsou budoucí projekty Smart City budov nejčastěji cílené. 

Modifikace technologií pro zachycení sluneční energie jsou značné, stejně jako doporučené 

stanoviště.  

Například americký environmentalista Jeremy Rifkin byl jeden z prvních zastánců 

aplikace panelu pro sluneční zisky nejen na střešní pláště, ale i na pláště odvodové.   

„Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je 

zanedbatelné. I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě 

představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají velký růstový 

potenciál a vyspělé státy s tímto obnovitelným zdrojem do budoucna počítají. Rozvoj v této 

oblasti je přímo úměrný vývoji stále nových aplikací, jejichž přínosem je především výrazně 

vyšší energetická účinnost… Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá 

přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují 

elektrony, nepřímá je založena na získání tepla.“ (42) 

V diplomové práci nebude rozváděna technologie solárních panelů ani fotovoltaických 

článků. Zaměření následujících odstavců je na inovativní použití starších technických řešení 

pro získávání energie ze slunečního záření. Takovým příkladem je střešní folie, která má 

integrovanou fotovoltaickou technologii. Výhodou jsou její technické vlastnosti a přizpůsobivý 

tvar v kombinaci s jednoduchou aplikací a instalací. (82) 

Obecným trendem je integrace systému do konstrukcí fasádních nebo střešních. 

Příkladem integrace technologie jsou fotovoltaické panely zabudované do střešních tašek nebo 

použité jako dekorační a funkční složka fasádní konstrukce. (83) 

   
Obr. č.  45 – Solární střešní 

fólie Fatrasol (84) 
Obr. č.  46– Příklad integrovace fotovoltaických panelů na 

střechy a fasádu (85) 
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5.3 OSVĚTLENÍ, STÍNĚNÍ 

Jelikož se denní produktivní doba prodlužuje a stává se naprosto nezávislá na denním 

osvětlení, stává se osvětlení velmi významným faktorem lidského života. Světlo má na lidský 

organismus silný zdravotní vliv nejen svým úhlem a intenzitou, ale také barvou. Podle fyzika    

a environmentalisty Jana Hollana, mimo jiné autora knihy Venkovní osvětlení v obcích, je 

užívání bílého světla v nočních hodinách nepřirozené a nebezpečné.  

„Denní světlo je skvělé, máme si jej dopřávat i v interiérech. Když to nejde, může být 

správné je nahrazovat bílým umělým svícením. Ale po setmění platí pravidlo opačné. Čím méně 

světla, tím lépe. Musíme-li si na něco svítit, má být úhrn světla do očí co nejmenší a bez modré 

složky, která našemu zrakovému aparátu a skrze něj i celému organismu signalizuje, že stále 

trvá bílý den s modrým nebem. Není-li světla dostatečně málo a není-li nadto žluté či oranžové 

(jako je barva plamenů, jimiž si lidé svítívali odedávna), nezačne se v těle tvořit hormon 

melatonin, který dá všem buňkám zprávu, že se mají přepnout do nočního režimu: takového, 

který mimo jiné opravuje poškozenou DNA, a tím zamezuje i možným začátkům rakovinného 

bujení, a takového, který nás naladí ke spánku.“ (86) 

Doporučená barva světla používaného po setmění je tedy v teplých odstínech oranžové. 

Taková barva diod sníží i pocitovou potřebu intenzity světla během večerních a nočních hodin 

v interiérech. U interiérového světla je však velkou výhodou, že jeho ovládání má v rukou 

uživatel. Tento fakt bohužel neplatí pro osvětlení venkovní. Jan Hollan dokládá příklady 

systému osvětlení v evropských metropolích. „Svítit venku v noci není žádná povinnost, jen 

zvyk, nebo dokonce zlozvyk. Stejně jako to, že se svítí celou noc, a dokonce naplno. V Rakousku, 

Francii, Německu, Švédsku, Anglii se na vsi světla běžně k půlnoci vypínají, nikdo je 

nepotřebuje, jen lidem znepříjemňují spánek. Ve velkých městech lze světla alespoň tlumit. Děje 

se tak například v celém Zlíně. V Brně je to bohužel jen na výpadovkách a ne tam, kde silné 

světlo nejvíce vadí. Ve Vídni, která používá především zářivková svítidla se dvěma trubicemi, 

nechávají od 23 h svítit jen jednu z nich.“ (86) 

Ve městech je ale osvětlení faktorem, který podporuje bezpečnost obyvatelstva 

v nočních hodinách. Světelný smog je sice měřitelný, ale stále negativní vliv rušivého světla na 

životní prostředí. Řešení světelného smogu se skrývá ve změně úhlu záření světelného zdroje.  

Světlo nad horizontální rovinnou zdroje neplní funkci osvětlení a je zdrojem světelného 

smogu. Smart technologie osvětlování je zakotvena i v požadavcích na LEED certifikaci, kde 



47 

jsou některé kredity získávány pouze na základě správné instalace úhlu venkovního osvětlení. 

(49)  

V praxi je taková technologie využita v obci Modřice v okolí Brna, která se stala první 

obcí v České republice, která účelně snížila znečištění nočním osvětlením a zároveň i náklady 

na energie s tím spjaté.  Pro venkovní lampy se dále nabízí například lampy na solární pohon, 

který se během dne naakumuluje. Dalším využitím mohou být čidla pohybu a vzájemná 

propojenost samostatného osvětlení.  

    
Obr. č.  47 – Příklad 

venkovního světla (87) 
Obr. č.  48– Příklad 

venkovního světla (88) 
Obr. č.  49– Příklad 

venkovního světla (89) 

Víceúčelová čidla zmiňuje Filip Rezek na Mezinárodní konferenci pořádané Centrem 

Pasivního domu v Brně. 

„Veřejné osvětlení se podílí na spotřebě elektrické energie, kterou spotřebuje město na 

svůj provoz, v průměru asi čtyřiceti procenty. Je tedy žádoucí toto osvětlení optimalizovat, 

ideálně v synergii s inteligentními a komunikačními technologiemi. Na optimalizaci                          

a organizaci provozu veřejného osvětlení je nutné nahlížet nejen z pohledu použité osvětlovací, 

ale i řídící techniky a obchodního modelu pro dodávku souvisejících služeb, s cílem snížit jeho 

energetickou a finanční náročnost. Toto řešení kromě úspor vytváří z veřejného osvětlení 

technologickou infrastrukturu. Veřejné osvětlení tvoří ve městě páteřní síť, která se stane 

základem pro veškeré hardwarové řešení a softwarové aplikace. Sloupy veřejného osvětlení se 

při osazení inteligentními čidly, senzory atd. stanou aktivními prvky v monitorování stavu 

například dopravy, parkování a bezpečnosti ve městě. Z hlediska snížení spotřeby v soustavě 

veřejného osvětlení je nutné prověření vhodného druhu svítidel pro použití v konkrétních 

lokalitách. Pod pojmem Smart Grid neboli chytrá elektrická síť se skrývá nový koncept 

distribuční sítě, která využívá obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými účastníky a tím 

umožnuje v reálném čase velmi pružně reagovat na aktuální zatížení sítě.“ (5, s. 177-178) (5) 

Proti dennímu ostrému slunci, zejména v letních měsících, je také nezbytné stínění, ať 

už nemodifikovatelné jako například prodloužení střešních přesahů, trvale instalované folie na 

sklo, stínící proužky nebo fotochromní systémy, které mění svou barvu podle dopadající 
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intenzity světla. O fotochromních systémech se zmiňuje Helmut Koster ve své knize Dynamika 

denního osvětlení, kde sumarizuje praktičnost a účinnost tohoto typu stínění.  

„Nevýhoda fotochromních systémů je v tom, že se ztmavují při působení zimního slunce 

a snižují tak pasivní solární zisky budovy. Sluneční záření se pohlcuje ve skle. To vede 

k nežádoucímu přehřívání skla v létě a následnému tepelnému sálání ze skla do interiéru.“ (90, 

s. 298)  (90 str. 298) 

Modifikovatelné stínění skýtá možnost napojení na elektronickou síť Smart City 

budovy. Výhodnější než vnitřní žaluzie, které jsou nejtypičtější zastínění v budovách, je stínění 

instalované zvenčí. Vnitřní žaluzie však často bývají součástí nabídky zhotovitele výplně 

otvorů, a tak i cenové nabídky, čímž se ve chvíli nákupu stávají ekonomičtější. 

„Obecně tedy platí, že běžné vnitřní stínící žaluzie umožňují vhodné stínění, ale 

způsobují ohřívání vzduchu proudícího do interiéru. To platí i pro zrcadlové žaluzie, které 

absorbují odražené světlo na jejich spodním šedém povrchu.“ (90) 

 Přímé sluneční paprsky odrážející se z různých ploch interiéru mohou způsobovat 

oslnění a tím namáhání očí při zaostřování. Proto i z důvodu variability oslunění v interiéru 

nejen v různých denních hodinách, ale i v různých ročních obdobích jsou vhodné 

modifikovatelné stínící prvky, které mohou reagovat na aktuální meteorologické podmínky         

a tím zpříjemnit vnitřní prostředí budovy. Pro Smart City budovy může být takové stínění 

napojeno na vnitřní síť a stínění přizpůsobovat slunečním podmínkám.  

Mezi modifikovatelné typy patří například venkovní žaluzie, markýzy, rolety noční, 

které zabraňují tzv. sálání proti noční obloze, kdy nám z domu utíká energie vytvářená po celý 

den nebo například screenové rolety. Variabilnost stínění je samozřejmě vázaná na vkus                

a potřeby majitele nebo investora, který má možnost vybírat z široké škály materiálů a 

barevných kombinací. 

    
Obr. č.  50 – Příklady možných způsobů stínění (91) 
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6 OCENĚNÍ PODLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY   

Předešlé kapitoly se zabývají popisem a vysvětlením, co je Smart City budova, dalším 

krokem, který vede ke snaze ocenit Smart City budovy je výčet informací, které ovlivňují 

metodiku stanovenou oceňovací vyhláškou a cenu získanou nákladovou metodou.  

6.1 OCEŇOVÁNÍ NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění (2017), rozděluje 

oceňování staveb do čtyř skupin, podle způsobu ocenění. Oceňování staveb nákladovým 

způsobem, výnosovým způsobem, porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací. „Oceňuje-

li se stavba nákladovým způsobem, vychází se ze základních cen měrné jednotky stavby nebo 

z nákladů na pořízení stavby …“ (92)  

Nákladový způsob ocenění se dle oceňovací vyhlášky použije při splnění daných 

podmínek, mezi které patří i ta, že je obestavěný prostor rodinného domu větší než 1 100 m3.  

Ačkoli se práce věnuje výhradně oceňovaní v rovině reprodukční hodnoty, tak v případě, že by 

se výsledky práce případně aplikovaly dále pro vyčíslení ceny zjištěné, není metoda 

nákladového ocenění dle oceňovací vyhlášky dovolena z důvodu, že konkrétní reprezentační 

vzorky mají obestavěný prostor v rozmezí 572–690 m3. V práci je však polemizováno s faktem, 

že ocenění nákladovou metodou je vhodné (po určitých úpravách, které jsou v práci navrženy) 

nejen pro rodinné domy nad 1 100 m3.  

Základní princip metody nákladové je vysvětlen v následujících odstavcích podle skript 

Teorie oceňování nemovitostí vydaným Ústavem soudního inženýrství v Brně.   

„Jedním ze základních přístupů k oceňování majetku (nejen nemovitých věcí) je metoda 

nákladová. Princip metody vychází z jednoduché úvahy a to, že racionálně uvažující kupující 

nezaplatí za věc, která je opotřebená víc, než by zaplatil za porovnatelnou věc novou. 

Princip výpočtu není složitý. Pro posuzovanou věc se stanoví hodnota výchozí HVÝCH 

(Kč), též označovaná jako hodnota reprodukční pořizovací či hodnota nová. Výchozí hodnota 

je určena peněžitou částkou, za kterou by bylo možno danou věc pořídit (koupit) k datu ocenění 

jako novou. Takto stanovená částka se pak sníží o částku odpovídající opotřebení věci O (Kč).  

Výchozí hodnota HVÝCH (v podmínkách ČR spíše označovaná jako výchozí cena) je 

vyjádřena v penězích (Kč).  
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Stupeň opotřebení (též amortizace) o (%) se vyjadřuje v procentech a vyjadřuje snížení 

užitných vlastností oproti stavu výrobku bezvadného nového. Technický stav (též technická 

hodnota) stavby th (%) se vyjádří podle vztahu  

oth 100 , (3) 

a v procentech vyjadřuje zbytek užitečného života věci v porovnání s věcí novou a její 

prognózovanou životností.  

Částka odpovídající opotřebení věci O (Kč)se vypočte podle vztahu: 

100/aHO VÝCH   (4) 

Hodnota nákladová HNÁKL se vypočte podle vztahu:  

100/aHHH VÝCHVÝCHNÁKL   (5) 

resp. po úpravě:  

100/)100( aHH VÝCHNÁKL   (6) 

nebo přímo podle vztahu: 

100/thHH VÝCHNÁKL   (7) 

Uvědomte si, že při oceňování nemovitých věcí zjišťujeme nákladovým způsobem jen 

hodnotu stavby. Nákladový přístup totiž nelze aplikovat na ocenění pozemku (rozumí se 

samotného pozemku bez stavby).“ (93, s. 60) (93 str. 60) 

„Podobný přístup ke stanovení výchozí hodnoty využívá i oceňovací vyhláška (vyhláška 

č. 441/2013 Sb. v platném znění). Tato pro jednotlivé typy stavebních objektů stanoví tzv. 

základní ceny ZC, vyjadřující náklady na pořízení měrné jednotky stavby. Pro budovy, haly, 

rodinné domy a další to jsou m3 obestavěného prostor, u plošných staveb m2 zastavěné plochy, 

u liniových staveb běžné m stavby. Tyto základní ceny ZC byly v cenovém předpisu poprvé 

stanoveny v roce 1994. ZC je proto nutno upravit na současnou cenovou úroveň vynásobením 

tzv. koeficientem změny cen staveb Ki (stručně koeficientem inflace), který je vztažený k cenové 

úrovni roku 1994.  
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Podle typu objektu a konstrukčních charakteristik se určí základní cena ZC. Ta se upraví 

koeficientem inflace Ki a dalšími koeficienty, pomocí kterých se zohlední rozdíly oceňovaného 

objektu oproti standardnímu (etalonovému) provedení daného typu stavby. U budov a hal se 

např. jedná o koeficienty K1 až K5, které zohledňují rozdíly v druku konstrukce (K1), ve velikosti 

průměrné zastavěné plochy (K2), v průměrné výšce podlaží (K3), ve vybavení stavby (K4) a v 

poloze objektu (K5) a vypočte se základní cena upravená ZCU podle vztahu: 

4321 KKKKKZCZCU i   (8) 

Pokud se při ocenění podle cenového předpisu stanovuje tzv. cena stavby nákladovým 

způsobem CSN, po stanovení ZCU se tato následně násobí počtem měrných jednotek a cena 

(lépe hodnota) se sníží o opotřebení. Cena stavby nákladovým způsobem se dále upraví indexem 

pp, který se vypočte jako součin indexu trhu a indexu polohy.“ (93, s. 65) (93 str. 65) 

Pro účely práce nebyly index pp v ceně zohledněn, a výpočty se drží pouze v rovině 

reprodukční hodnoty. Vypočítané ceny rodinných domů v práci nejsou uváděn s vlivem indexu 

trhu nebo indexu polohy. Vysvětlení znaků a pásem ovlivňujících výpočty indexu trhu a polohy 

z tohoto důvodu není v práci řešeno.  

Nedílnou součástí metodiky nákladového ocenění je výpočet opotřebení, jehož principy 

a definice jsou vysvětleny níže.  

„Stupeň opotřebení (též amortizace) o (%) se vyjadřuje v procentech. Etalonem pro 

stanovení technického stavu stavby, a tedy i stupně jejího opotřebení je stav bezvadný nový. 

Bezvadná nová stavba (stav BN) má vždy technickou hodnotu thBN = 100 % a její opotřebení je 

tedy oBN = 0 %. Stavba zcela opotřebená (na konci svého užitečného života, stav KŽ) má 

zpravidla thKŽ = 0 % a její opotřebení oKŽ = 100 %. Tato zásada neplatí univerzálně pro 

všechny technické objekty. Pro vztah mezi technickou hodnotou th (%) a opotřebením o (%) 

vždy platí:  

oth  %100 ” (93, s.70) (9) 

(93 str. 70) 

„Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, 

jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost 

nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná 

cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce 
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iKKKZCZCU  54 , (10) 

kde  

ZCU  ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,  

ZC  ... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této 

vyhlášce“ (4, § 13) (4 stránky § 13, (1)) 

Pro zjištění základní ceny je nutné zařadit rodinný dům do správné kategorie, typu 

budovy A-O na základě typu střešní konstrukce (šikmá nebo strmá a plochá), vertikální nosné 

konstrukce stavby (zděná, železobetonová montovaná nebo monolitická a dřevěná), 

podsklepení (podsklepený, nepodsklepený nebo podsklepený do jedné poloviny zastavěné 

plochy 1. nadzemního podlaží) a podkroví (podle plochy podkroví vůči zastavěné ploše 1. 

nadzemního podlaží ve třetinách). Následně se cena základní násobí koeficienty. Na výši 

základní ceny upravené mají tedy vliv tři koeficienty, jmenovitě K4, K5 a Ki. Tyto koeficienty 

upravují cenu vzhledem k vybavení stavby, polohy stavby a změny cen stavby.  

Pro koeficient polohy stavby je určující, jestli je stavba umístěna ve třech největších 

městech České republiky (Praha, Brno, Ostrava), lázeňském místě (viz oceňovací vyhláška, 

příloha č. 20, tabulka č. 2), ostatním městě nebo obci dle počtu obyvatel do a nad 1000. 

Koeficient polohy odráží tržní prostředí a koriguje různé cenové hladiny. 

Koeficient změny ceny stavby upravuje cenu, vztaženou k cenové úrovni v roce 1994    

a přepočítává cenu do dnešní cenové hladiny. Opět odráží tržní prostředí.  

Oproti předešlým koeficientům je koeficient vybavení stavby vypočítán na základě 

porovnání skutečného stavu objektu se standardy, které jsou definované v tabulce č. 6, přílohy 

č. 11, oceňovací vyhlášky. Tyto standardy byly vytvořeny v roce 1994 a s rychlým vývojem 

materiálů jsou aktuální převážně pro rodinné domy kolaudované v minulém tisíciletí. Nově 

nastavené požadavky na budovy, které zohledňují i české normy by měly být ve standardech 

promítnuty, a to ne pouze jako vybavení nadstandardní, případně konstrukce navíc. Z tohoto 

důvodu je cílem práce experiment, zda-li jsou popisy standardů v oceňovací vyhlášce                       

a standardy vybraných tří reprezentativních vzorků srovnatelné.    
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6.2 KOEFICIENT VYBAVENÍ STAVBY   

Nejvariabilnější částí výpočtu ceny budovy nákladovým způsobem je tedy právě 

koeficient vybavení stavby. 

 „K4 .... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce  

)54,0(14 nK  , (11) 

kde  

1 a 0,54 ... konstanty,  

n  … součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v 

příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů 

konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 

výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis 

jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro 

účely výpočtu K4 dále platí, že 

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této 

vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl 

podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 

a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů 

nemění, 

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek 

nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její 

cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce 

chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu 

a),  

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této 

vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu 

cenových podílů. 

K5.... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,  

Ki ... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni 

roku 1994.“ (4, § 13)  (4 stránky § 13, (1)) 
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Tzv. absolutní nadstandard popsaný v odstavci b v předešlé citaci, nebyl v práci 

zohledněn. Pokud by byl princip na vybrané vzorky uplatněn, byla by do absolutního 

nadstandardu zařazena výrazná většina konstrukcí a vybavení, což by postup zjištění 

reprodukční hodnoty nanejvýš zkomplikoval. Cílem práce je navrhnout takové úpravy, aby 

nebylo nutné absolutní nadstandard použít. Z tohoto důvodu s ním nebylo v práci počítáno.  

Samostatný koeficient vybavení stavby je výpočtově závislý na hodnocení vybavení 

budovy podle standardů, které jsou definované v tabulce č. 6, přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky 

pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky. 

6.3 STANDARDY VYBAVENÍ RODINNÉHO DOMU  

Dosavadní standardy uvedené v oceňovací vyhlášce jsou pro všechny typy rodinných 

domů, rekreačních chalup a domků v tabulce níže. V této práci bude počítáno pouze se 

standardy rodinných domů, které jsou však jednotné pro celou kategorii rodinných domů, 

rekreačních chalup a domků.  

Tab. č.  1 – Popis standardů vybavení rodinných domů (4) 

č. Typ Konstrukce a 
vybavení Popis standardu 

1 Všechny Základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i 
svislé) 

2 A,B,C,D,E,F, 
G,H Zdivo 

zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného 
zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s 
tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo 

  CH,I,J,K Zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 

  L,M,N,O Zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 Všechny Stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 Všechny Střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 

5 Všechny Krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, 
živičná svařovaná 

6 Všechny Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 

7 
všechny 
kromě 
L,M,N,O 

Vnitřní omítky vápenné štukové 

  L,M,N,O Vnitřní omítky malby, tapety 

8 
všechny 
kromě 
L,M,N,O 

Fasádní omítky vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé 

  L,M,N,O Fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 Všechny Vnější obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 Všechny Vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 Všechny Schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 

12 
všechny 
kromě 
L,M,N,O 

Dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 

  L,M,N,O Dveře hladké plné nebo prosklené 
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13 
všechny 
kromě 
L,M,N,O 

Okna dvojitá špaletová nebo zdvojená 

  L,M,N,O Okna Zdvojená 

14 Všechny Podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 

15 
všechny 
kromě 
L,M,N,O 

Podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 

  L,M,N,O Podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 

16 Všechny Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou 
energii 

17 Všechny Elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 Všechny Bleskosvod Ano 
19 Všechny Rozvod vody studená a teplá 
20 Všechny Zdroj teplé vody bojler, karma 
21 Všechny Instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 Všechny Kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 Všechny Vybavení kuchyně plynový sporák 
24 Všechny Vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 Všechny Záchod standardní splachovací 

26 Všechny Ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a 
veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, 
rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže 

Jakékoli odchylky od vyjmenovaných standardů jsou hodnoceny jako nadstandardní, 

v případě lepšího stavebně technického stavu konstrukcí a vybavení, než je v popise oceňovací 

vyhlášky nebo jako podstandardní, pokud skutečný stav nedosahuje stavu podle popisu 

oceňovací vyhlášky.  

Pro porovnání s tabulkou standardů oceňovací vyhlášky byla na základě dostupných 

informací vytvořena tabulka nová, viz kapitola 7.3.1. Standardy pro Smart City rodinné domy, 

s popisem standardu pro takovéto rodinné domy.  

6.4 ZÁKLADNÍ CENA PODLE TYPU RODINNÉHO DOMU 

Na základě vertikální nosné konstrukce stavby (zděná, železobetonová montovaná nebo 

monolitická a dřevěná), podsklepení (podsklepeny, nepodsklepený nebo podsklepený do jedné 

poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží) a případně podkroví (podle plochy podkroví 

vůči zastavěné ploše 1. nadzemního podlaží ve třetinách), jsou stavby zařazeny do patřičné 

kategorie dle přílohy č. 11 tabulky č. 5 oceňovací vyhlášky. Z důvodu, že žádný ze tří vzorků, 

které jsou v práci zkoumány, neobsahuje obytné podkroví nebude dále v práci metodika 

připočtení obytného podkroví uváděna.  
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Tab. č.  2 – Zatřízení typu stavby (4) 
Svislé 

konstrukce: 
Podsklepení stavby Počet nadzemních 

podlaží: 
Typ: 

Zděné nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 

s jedním podlažím A 
se dvěma podlažími B 

Podsklepený s jedním podlažím C 
se dvěma podlažími D 

železobetonové 
monolitické 

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 

s jedním podlažím E 
se dvěma podlažími F 

Podsklepený s jedním podlažím G 
se dvěma podlažími H 

železobetonové 
montované 

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 

s jedním podlažím CH 
se dvěma podlažími I 

Podsklepený s jedním podlažím J 
se dvěma podlažími K 

Dřevěné nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 

s jedním podlažím L 
se dvěma podlažími M 

Podsklepený s jedním podlažím N 
se dvěma podlažími O 

 

K typům A-O jsou následně přiřazeny základní ceny podle typu střešní konstrukce podle 

tabulky č. 1 a tabulky č. 3, přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky. Ceny jsou uvedeny za jednotku 

m3 obestavěného prostoru v Kč.  

Tab. č.  3 – Základní ceny RD s plochou střechou (4) 
Rodinný dům nepodsklepený nebo podsklepený do 

poloviny zastavěné plochy 1. 
nadzemního podlaží 

Podsklepený 

Rekreační 
chalupa 

Rekreační 
domek 

s jedním 
nadzemním 

podlažím 

se dvěma 
nadzemními 

podlažími 

s jedním 
nadzemním 

podlažím 

se dvěma 
nadzemními 

podlažími 
Svislá 
konstrukce: 

Typ Cena Typ Cena Typ Cena Typ Cena 

Zděná A 2 495 B 2 150 C 2 320 D 2 070 
železobetonová 
– monolitická 

E 2 720 F 2 330 G 2 550 H 2 250 

železobetonová 
– montovaná 

CH 2 605 I 2 235 J 2 435 K 2 150 

Dřevěná L 2 280 M 2 000 N 2 125 O 1 905 

Průměrná cena u rodinných domů s plochou střechou je 2 289 Kč. Cena rodinných domů 

s plochou střechou je oproti domům s šikmou střechou v průměru o 197 Kč vyšší. Nejdražší je 

cena rodinného domu z železobetonové monolitické nosné konstrukce s jedním nadzemním 

podlažím, který je nepodsklepený nebo je podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. 

nadzemního podlaží.  
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Nejlevnější je naopak podsklepená dřevostavba se dvěma nadzemními podlažími 

s cenou 1 905 Kč/m3. Podsklepené stavby jsou při stejných svislých konstrukcích a počtu 

nadzemních podlaží podle oceňovací vyhlášky vždy levnější. Stejně tak jsou podle oceňovací 

vyhlášky jednopodlažní stavby stejných svislých konstrukcí vždy dražší než dvoupodlažní.  

Následující tabulka č. 4 určuje ceny pro kategorie rodinných domů dle stejného dělení 

dle svislých konstrukcí, podsklepení a nadzemních podlaží, avšak pouze u domů se střešní 

konstrukcí šikmou. Zde se cena za 1 m3 dostává na průměrnou hodnotu 2 092 Kč, přičemž 

obecně, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 6.4. Základní cena podle typu rodinných domů, 

jsou ceny u rodinných domů s šikmou střechou nižší než u domů se střechou plochou.  

Nejvyšší cenu u rodinného domu s šikmou střechou dosahuje stejně jako u rodinných 

domů se střechou plochou železobetonový monolitický rodinný dům o dvou nadzemních 

podlažích s podsklepením do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží nebo pokud je 

nepodsklepený. Nejníže se stejně jako u rodinných domů s plochou střechou pohybuje 

podsklepená dřevostavba s dvěma nadzemními podlažími.   

Cenové extrémy jsou tedy stejné, jak u rodinných domů s šikmou nebo plochou 

střechou. Odlišnost základních cen u nejdražšího typu E je při srovnání všech kategorií nejvyšší 

a to o 225 Kč.  Nejnižší odlišnost (při srovnání cen u různých typů střech) v rámci jednoho typu 

rodinného domu je 170 Kč, a to u typu D.  

Tab. č.  4 – Základní cena RD s šikmou střechou (4) 
Rodinný dům Nepodsklepený nebo podsklepený do 

poloviny zastavěné plochy 1. 
nadzemního podlaží 

Podsklepený 

Rekreační chalupa 
Rekreační domek s jedním*) 

nadzemním 
podlažím 

se dvěma*) 
nadzemními 

podlažími 

s jedním*) 
nadzemním 

podlažím 

se dvěma*) 
nadzemními 

podlažími 
Svislá konstrukce: Typ Cena Typ Cena Typ Cena Typ Cena 
Zděná A 2 290 B 1 975 C 2 130 D 1 900 
železobetonová – 
monolitická 

E 2 495 F 2 140 G 2 340 H 2 065 

železobetonová – 
montovaná 

CH 2 390 I 2 050 J 2 235 K 1 975 

Dřevěná L 2 080 M 1 780 N 1 925 O 1 705 

Z výše uvedených tabulek je možné udělat si představu, kde se pohybují základní ceny 

u různých typů rodinných domů a jaké vlastnosti stavby cenu zvyšují či snižují. V závěrečných 

kapitolách práce je navržena nová základní cena pro Smart City budovy, konkrétně rodinné 

domy a je porovnána s hodnotami oceňovací vyhlášky.  
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7 PŘÍKLADY, VÝPOČTY A INOVACE  

7.1 OCENĚNÍ A POPIS VZORKŮ 

Pro účely práce nejlépe vyhovují 3 vzorky z dostupných podkladů, které byly poptávány 

u majitelů pasivních domů, kteří se účastnili Dnů pasivních domů (organizovaných Centrem 

Pasivního domu v Brně), realizačních firem (Realizace domů – Jiří Loukota, Projekty domů – 

pan Korčák, Wobau – pan Voltr) a projektových kanceláří ve formě rozpočtu (Ing. Ondřej 

Židek). Jsou to domy dvoupodlažní, bez sklepů, s podlahovou plochou 150–200 m2 navrhovány 

a realizovány ve standardu pasivního domu s integrovanou chytrou (Smart) technologií.   

7.1.1 Vzorek A 

Vzorek A je rodinný dům v Jihomoravském kraji, dokončený v létě 2015. Tento dům 

jsem osobně navštívila v rámci Dnů pasivních domů. Obestavěný prostor 570 m3, podlahová 

plocha 161,7 m2.  

 
Obr. č.  51– Fáze výstavby vzorku A (8) 

Nosná konstrukce a schodiště  

Základová konstrukce je zhotovena pomocí železobetonové desky s izolací z pěnového 

skla v celkové tloušťce konstrukce 700 mm. Nosná vertikální konstrukce je vyzděná 

z vápenopískových cihel s tepelnou izolací z šedého grafitového polystyrenu v celkové 

tloušťce konstrukce 500 mm. Stropní konstrukce je monolitická rovná, bez výrazných 

tepelných mostů. Střešní konstrukce je pultová v celkové tloušťce 400 mm, s nosným systémem 

I nosníků s izolací celulózou foukanou do prostoru mezi nosníky. Střešní plášť je zhotoven 

z PVC folie. Klempířské konstrukce jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu.  

Konstrukce schodiště je ocelová s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi.  
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Finální povrchové úpravy  

Vnitřní omítky jsou sádrové, fasádní omítka na zateplení je silikotová. Venkovní 

obklady na domě nebyly realizovány. Vnitřní obklady jsou keramické a jsou v koupelně, na 

WC, v technické místnosti a v kuchyni.  

Okna, dveře  

Výplně otvorů jsou zhotoveny s tepelněizolačním požadavkem vyhovujícím pasivním 

domům. Dveře jsou dřevěné s PUR panelovou vložkou. Okna jsou dřevěná s trojskly, 

s přítepleným parapetním profilem. V místě okenních překladů je zabudovaná roleta pro 

venkovní hliníkové žaluzie. Podlahy obytných místností jsou s finální povrchovou úpravou 

z vinylu, ostatní místnosti mají keramickou dlažbu.  

Energetika a vodní hospodářství  

Vytápění domu je pomocí interiérových peletových kamen v kombinaci s krbem. 

Jednotka pro chlazení je umístěna v technické místnosti, jedná se o Paul Novus 300 

s rekuperací. Dům je dále vybaven teplovodním výměníkem pro ohřev teplé vody i vody pro 

vytápění. 

V domě jsou rozvody teplé i studené vody, včetně zařízení pro šetření spotřeby. Ohřev 

teplé vody je prováděn teplovodním výměníkem napojeným na solární dohřev. Celá stavba je 

odkanalizovaná do veřejné kanalizační sítě. V objektu není napojení na plyn.  

Elektroinstalace 

Celý dům je napojen na integrovaný elektronický systém ovládání světelných podmínek 

v interiéru a venkovních žaluzií, pomocí vypínače, který reaguje na počet dotyků. Jedním 

vypínačem je tedy možné ovládat až 3 hlavní světelné zdroje v dvou různých světelných 

hladinách.  

Vybavení  

Vnitřní vybavení koupelny domu je vanou, sprchovým koutem, dvěma umyvadly             

a samostatným WC s vestavěnou splachovací nádržkou s dvěma režimy splachování. Kuchyň 

je vybavena keramickou dotykovou deskou, vestavěnou elektrickou troubou, vestavěnou 

mikrovlnou troubou a nerezovým kuchyňským dřezem, myčkou a digestoří.  
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Nákladové ocenění 

Pro výpočet ceny pomocí nákladového způsobu dle oceňovací vyhlášky, je nutné určit 

koeficient polohový K5, koeficient změny stavby Ki,, koeficient vybavení stavby K4 a základní 

cenu. Vzhledem k tomu, že v posledních letech se změny zohledňují pouze v koeficientu změny 

stavby Ki, je v práci každý rodinný dům (A, B, C) oceněný vždy podle oceňovací vyhlášky, 

k roku, kdy byla stavba dokončena a ke kterému jsou tedy známé informace o nákladech. 

Výpočty nejsou zkresleny časovými přepočty ani vlivem opotřebení.  

Obec, kde se stavba nachází, má dle Malého lexikonu obcí pro rok 2014 1 561 obyvatel 

(94), čímž se v rámci polohového koeficientu řadí mezi ostatní obce s 1 001 obyvateli a více. 

Pro koeficient změny stavby je potřebné zařadit rodinný dům dle přílohy č. 41 oceňovací 

vyhlášky, sekce 1 – Budovy, budovy jednobytové, kód CZ-CE 111, kód SKP 46.21.11.1.               

a podle roku dokončení (2015). Koeficient změny stavby je tedy 2,115. Základní cena je 

určována podle technicko-staveních charakteristik. Vzorek A je budova nepodsklepená, zděná 

se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou a je tedy typem B.  

Podle metodiky nákladového ocenění (viz příloha č. 1 diplomové práce) je pro vzorek A 

koeficient vybavení stavby K4 roven 1,3312. Ve výčtu konstrukcí a vybavení je 13 z 26 položek 

hodnoceno jako nadstandardní. Jsou to základy, svislé konstrukce, dveře, okna, podlahy 

obytných místností, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, zdroj teplé vody, vybavení 

kuchyně, vnitřní hygienické vybavení, záchod, ostatní (žaluzie, rekuperace, digestoř, krb, smart 

instalace, soláry, chlazení -Paul Novus 300). Dvě položky konstrukcí a vybavení jsou chybějící 

(plyn, vnější obklady), zbylé jsou hodnoceny jako standardní.  

Cena stavby vypočítaná nákladovým způsobem ocenění je 3 105 342,49 Kč bez 

promítání koeficientu pp. Detailní výpočet je uveden v příloze č. 1. 

Vypočítaná cena pokrývá 83 % reálně vynaložených nákladů. Reálně vynaložené 

náklady na vzorek rodinného domu A jsou 3 758 000 Kč. Rozdíl cen je přibližně 653 000 Kč.   
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Tab. č.  5 - Tabulka nákladů a srovnání cenových podílů vzorek A (autor) 

Tabulka č. 5 názorně ukazuje rozdíly cenových podílů založených na skutečně 

vynaložených nákladech a cenových podílů z oceňovací vyhlášky. Z důvodu chybějících 

konstrukcí vnějšího obkladu a instalace plynu byly pro tyto konstrukce ponechány podíly 

nulové pro výstižnější porovnání.  

Pro sloupec cenový podíl dle skutečnosti byl výpočet založen na rozdělení celkové 

částky za náklady (3 758 000 Kč), která byla v rámci výpočtu rovna 100, na jednotlivé podíly, 

podle velikosti částky u jednotlivých vybavení a konstrukcí. Například pro stropy je výpočet: 

 (100 ÷ 3 758 000) × 100 000 = 2,66       (12) 

č. Konstrukce náklady (Kč)
cenový podíl dle 

skutečnosti
cenový podíl 
dle vyhlášky 

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 675 000 Kč 17,96 7,16
2 SVISLÉ KONSTRUKCE 135 000 Kč 3,59 22,50
3 STROPY 100 000 Kč 2,66 8,48
4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) 350 000 Kč 9,31 5,25
5 KRYTINA STŘECHA 270 000 Kč 7,18 3,23
6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 20 000 Kč 0,53 0,81
7 VNITŘNÍ OMÍTKY 120 000 Kč 3,19 6,26
8 FASÁDNÍ OMÍTKY 310 000 Kč 8,25 3,13
9 VNĚJŠÍ OBKLADY 0 Kč 0,00 0,00

10 VNITŘNÍ OBKLADY 40 000 Kč 1,06 2,32
11 SCHODY 75 000 Kč 2,00 2,42
12 DVEŘE 112 000 Kč 2,98 3,33
13 OKNA 210 000 Kč 5,59 5,25
14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 90 000 Kč 2,39 2,22
15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ 50 000 Kč 1,33 1,11
16 VYTÁPĚNÍ 90 000 Kč 2,39 4,44
17 ELEKTROINSTALACE 10 000 Kč 0,27 4,14
18 BLESKOSVOD 3 000 Kč 0,08 0,61
19 ROZVOD VODY 20 000 Kč 0,53 3,03
20 ZDROJ TEPLÉ VODY 180 000 Kč 4,79 1,82
21 INSTALACE PLYNU 0 Kč 0,00 0,00
22 KANALIZACE 50 000 Kč 1,33 2,83
23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ 139 000 Kč 3,70 0,50
24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ 65 000 Kč 1,73 5,15
25 ZÁCHOD 12 000 Kč 0,32 0,40

26
OSTATNÍ (žaluzie, rekuperace, digestoř, 
krb, dešťová nádrž, smart instalace, 
soláry, chlazení -Paul Novus 300) 

632 000 Kč 16,82 3,63

Celkem 3 758 000 Kč 100 100



62 

U sloupce pro výpočet cenového podílu, dle oceňovací vyhlášky jsou původní hodnoty 

cenového podílu pro vnější obklady 0,4 a pro instalaci plynu 0,5, celkem 0,9. Získání podílu je 

tedy založeno opět na rozdělení celkové hodnoty 99,1 (což je 100 – 0,9), která pro výpočet opět 

rovna 100, na jednotlivé podíly, podle velikosti cenového podílu daného oceňovací vyhláškou 

pro rodinné domy typu B. Například opět u stropu, kde cenový podíl pro je dle vyhlášky 8,4: 

(100 ÷ 99,1) × 8,4 = 8,48        (13)  

Většina cenových podílů se liší. Podobné cenové podíly, se vyskytují pouze u schodů, 

oken, dveří, podlah ostatních a obytných místností, co je pouze což je pouze 19 % z výčtu všech 

konstrukcí a vybavení dle oceňovací vyhlášky. Podobnost byla stanovena na základě odchylky 

maximálně o 25 % reálných cenových podílů od cenových podílů oceňovací vyhlášky.  

Extrémní odchylka byla stanovena na 300 %, nad tento limit je odchýleno 7 cenových podílů 

(svislé konstrukce, stropy, elektroinstalace, bleskosvod, rozvod vody, vybavení kuchyně                

a ostatní). 

7.1.2 Vzorek B 

Rodinný dům v Moravskoslezském kraji má obestavěný prostor je 690 m3. Stavba byla 

dokončena na podzim 2016.  

    
Obr. č.  52 – Fáze výstavby vzorku B (8) 

Nosná konstrukce a schodiště  

Základová konstrukce je zhotovena pomocí železobetonové desky (200 mm) s izolací 

z pěnového skla (450 mm) v celkové tloušťce konstrukce 650 mm. Nosná vertikální konstrukce 

je vyzděná z vápenopískových cihel tloušťky 175 mm s tepelnou izolací z šedého grafitového 

polystyrenu v tloušťce 300 mm. Stropní konstrukce je z prefabrikovaných prvků následně 

zmonolitněná betonem v tloušťce 250 mm. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová, 

izolovaná min 600 mm polystyrenu. Střešní krytina je PVC folie. Klempířské konstrukce jsou 

zhotoveny z titan-zinkovaného plechu.  

Konstrukce schodiště je železobetonová s dřevěnými stupnicemi.  
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Finální povrchové úpravy  

Vnitřní omítky jsou sádrové, fasádní omítka na zateplení je Weber silikon s 2 mm 

zrnem. Sokl objektu má marmolitovou úpravu. Venkovní obklady na domě nebyly realizovány. 

Vnitřní obklady jsou keramické a v koupelnách, na WC a v kuchyni.  

Okna, dveře  

Výplně otvorů jsou zhotoveny s tepelněizolačním požadavkem vyhovujícím pasivním 

domům firmou Slavona. Okna jsou dřevěná s trojskly. Dveře vnitřní jsou posuvné a otvíravé, 

laminátové. V místě okenních překladů je zabudovaná roleta pro venkovní hliníkové žaluzie. 

Podlahy obytných místností jsou s finální povrchovou úpravou z vinylu, ostatní místnosti mají 

keramickou dlažbu.  

Energetika a vodní hospodářství  

Vytápění a chlazení domu s rekuperací je pomocí jednotky Nilan Gott v kombinaci s 

infrapanely. Dům je dále vybaven další jednotkou Nilan VT 3130 a 80 litrový boiler napojený 

na fotovoltaiku.   

V domě jsou rozvody teplé i studené vody, včetně zařízení pro šetření spotřeby. Celá 

stavba je odkanalizovaná do veřejné kanalizační sítě. V objektu není napojení na plyn.  

Elektroinstalace 

Celý dům je napojen na integrovaný elektronický systém Loxone, který funguje na 

bezdrátových dotykových multifiunkčních vypínačích. Pomocí vypínačů je možné ovládat 

světlo, hudbu a stínění. V případě vícečetných dotyků po sobě, lze přepínat do nočního režimu 

nebo režimu „opouštím dům“. (95) 

Vybavení  

Vnitřní vybavení koupelen je vana, sprchový kout, dvě umyvadla a samostatné WC s 

vestavěnou splachovací nádržkou modul TeCe. Kuchyň je vybavena keramickou dotykovou 

deskou, vestavěnou elektrickou troubou, myčkou, mikrovlnou troubou a nerezovým 

kuchyňským dřezem s drtičem odpadu.  

Nákladové ocenění 

Obec, kde se stavba nachází, má Malého lexikonu obcí pro rok 2015 2 861 obyvatel 

(94), čímž se v rámci polohového koeficientu řadí mezi ostatní obce s 1 001 obyvateli a více. 
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Pro koeficient změny stavby je potřebné zařadit rodinný dům dle přílohy č. 41 oceňovací 

vyhlášky, sekce 1 - Budovy, budovy jednobytové, kód CZ-CE 111, kód SKP 46.21.11.1. a podle 

roku dokončení (2016). Koeficient změny stavby je tedy 2,137. Vzorek B je budova 

nepodsklepená, zděná se dvěma nadzemními podlažími a je tedy typem B.  

Podle metodiky nákladového ocenění je pro vzorek B koeficient vybavení stavby K4 

roven 1,3647. Ve výčtu konstrukcí a vybavení je 14 z 26 položek nadstandardních. Jsou to 

základy, svislé konstrukce, vnitřní omítky, dveře, okna, podlahy obytných místností, vytápění, 

elektroinstalace, rozvody vody, zdroj teplé vody, vybavení kuchyně, vnitřní hygienické 

vybavení, záchod, ostatní (žaluzie, rekuperace, chlazení, digestoř, Loxon chytrá 

elektroinstalace, infra panely, fotovoltaika).  Dvě položky konstrukcí a vybavení chybí (plyn, 

vnější obklady) zbylé jsou standardní. Cena stavby je 3 893 726,20 Kč. Detailní výpočet je 

uveden v příloze č. 2. Vypočítaná cena pokrývá necelých 87 % reálně vynaložených nákladů. 

Reálně vynaložené náklady na vzorek rodinného domu A jsou 4 459 075 Kč.  Rozdíl cen je 

přibližně 565 000 Kč.   

Tab. č.  6 - Tabulka nákladů a srovnání cenových podílů vzorek B (autor) 

 

 

 

č. Konstrukce náklady (Kč)
cenový podíl 

dle skutečnosti
cenový podíl 
dle vyhlášky 

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 650 000 Kč 14,58 7,16
2 SVISLÉ KONSTRUKCE 377 467 Kč 8,47 22,50
3 STROPY 241 394 Kč 5,41 8,48
4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) 451 420 Kč 10,12 5,25
5 KRYTINA STŘECHA 251 420 Kč 5,64 3,23
6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 50 998 Kč 1,14 0,81
7 VNITŘNÍ OMÍTKY 176 485 Kč 3,96 6,26
8 FASÁDNÍ OMÍTKY 360 800 Kč 8,09 3,13
9 VNĚJŠÍ OBKLADY 0 Kč 0,00 0,00

10 VNITŘNÍ OBKLADY 44 400 Kč 1,00 2,32
11 SCHODY 54 120 Kč 1,21 2,42
12 DVEŘE 125 800 Kč 2,82 3,33
13 OKNA 341 000 Kč 7,65 5,25
14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 118 601 Kč 2,66 2,22
15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ 69 300 Kč 1,55 1,11
16 VYTÁPĚNÍ 160 250 Kč 3,59 4,44
17 ELEKTROINSTALACE 60 000 Kč 1,35 4,14
18 BLESKOSVOD 5 000 Kč 0,11 0,61
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Tabulka č. 6 názorně ukazuje rozdíly cenových podílů založených na skutečně 

vynaložených nákladech a cenových podílů z oceňovací vyhlášky. Z důvodu chybějících 

konstrukcí vnějšího obkladu a instalace plynu byly pro tyto konstrukce ponechány podíly 

nulové pro výstižnější porovnání.  

Pro sloupec cenový podíl dle skutečnosti byl výpočet založen na rozdělení celkové 

částky za náklady (4 459 075 Kč), která byla v rámci výpočtu rovna 100, na jednotlivé podíly, 

podle velikosti částky u jednotlivých vybavení a konstrukcí. Například pro stropy je výpočet: 

 (100 ÷ 4 459 075) × 241 394 = 5,41       (14) 

U sloupce pro výpočet cenového podílu, dle oceňovací vyhlášky jsou původní hodnoty 

cenového podílu pro vnější obklady 0,4 a pro instalaci plynu 0,5, celkem 0,9. Získání podílu je 

tedy založeno opět na rozdělení celkové hodnoty 99,1 (což je 100 – 0,9), která pro výpočet opět 

rovna 100, na jednotlivé podíly, podle velikosti cenového podílu daného oceňovací vyhláškou 

pro rodinné domy typu B. Například opět u stropu, kde cenový podíl pro je dle vyhlášky 8,4: 

(100 ÷ 99,1) × 8,4 = 8,48        (15)  

Podobné cenové podíly se vyskytují u dveří, podlah obytných místností a vytápění             

a WC, což je 15 % z výčtu všech konstrukcí a vybavení dle oceňovací vyhlášky. Podobnost 

byla stanovena na základě odchylky maximálně 25 % reálných cenových podílů od cenových 

podílů oceňovací vyhlášky. 73 % cenových podílů má odchylku vyšší než 25 %, ale zároveň 

nižší než 300 %. Nad 300 % se odchýlili pouze cenové podíly elektroinstalace, bleskosvodu       

a vybavení kuchyně.  

19 ROZVOD VODY 51 020 Kč 1,14 3,03
20 ZDROJ TEPLÉ VODY 164 500 Kč 3,69 1,82
21 INSTALACE PLYNU 0 Kč 0,00 0,00
22 KANALIZACE 78 600 Kč 1,76 2,83
23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ 170 000 Kč 3,81 0,50
24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ 80 000 Kč 1,79 5,15
25 ZÁCHOD 18 500 Kč 0,41 0,40

26
OSTATNÍ (žaluzie, rekuperace, chlazení, 
digestoř, Loxon chytrá elektroinstalace, 
infra panely, fotovoltaika) 

358 000 Kč 8,03 3,63

Celkem 4 459 075 Kč 100 100
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7.1.3 Vzorec C 

Rodinný dům se nachází v Jihomoravském kraji a má obestavěný prostor 633 m3. Stavba 

se v současné době dokončuje, oficiální termín dokončení byl březen 2017.  

Nosná konstrukce a schodiště  

Základová konstrukce je zhotovena pomocí železobetonové desky (200 mm) s izolací 

z extrudovaného polystyrenu XPS HBT 300 X Foam (300 mm) v celkové tloušťce konstrukce 

500 mm. Nosná vertikální konstrukce je vyzděná z vápenopískových bloků 500 × 500 mm, tl. 

200 mm s tepelnou izolací Grey Wall 250 mm. Stropní konstrukce je monolitická deska. Střešní 

konstrukce je z dřevěněných nosných prvků, izolovaná min 400 mm minerální vatou. Střešní 

krytina je PVC folií. Klempířské konstrukce jsou zhotoveny ze zinkovaného plechu Lindab.  

Konstrukce schodiště je ocelová s dřevěnými stupnicemi.  

Finální povrchové úpravy  

Vnitřní omítky jsou sádrové a vápenopískové, fasádní omítka na zateplení je Weber 

silikátová zrnitá. Venkovní obklad na domě je cihelný obklad Klinker Röben NFPS 17. Vnitřní 

obklady jsou keramické a v koupelnách, na WC a v kuchyni.  

Okna, dveře  

Výplně otvorů jsou zhotoveny z plastových výplní s izolačním trojsklem. Dveře vnitřní 

jsou posuvné a otvíravé, laminátové s foliovanou skleněnou výplní. V místě okenních překladů 

je zabudovaná roleta pro venkovní hliníkové žaluzie. Podlahy obytných místností jsou s finální 

povrchovou úpravou z laminátu Parador 1040, dekor olše přírodní. Ostatní místnosti mají 

keramickou dlažbu.  

Energetika a vodní hospodářství  

Vytápění domu obstarává elektrický kotel. V domě je podlahové vytápění. Chladící 

jednotka s rekuperací je 150/7 Ekonovent CO2 H BP. Dům je dále vybaven kolektorem 16 

trubic IVAR.SOLAR VACUUM 16 VTN, který je zdrojem energie pro ohřev teplé vody 

v kombinaci s 60 litrovým boilerem. V domě jsou rozvody teplé i studené vody, včetně zařízení 

pro šetření spotřeby. Celá stavba je odkanalizovaná do veřejné kanalizační sítě. V objektu není 

napojení na plyn.  
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Elektroinstalace 

Celý dům má jen základní technologické instalace, které umožňují dálkové ovládání 

stínících žaluzií a osvětlení v místnostech.  

Vybavení  

Vnitřní vybavení koupelen je vanou, sprchovým koutem, dvěma umyvadly                            

a samostatným WC s vestavěnou splachovací nádržkou s dvěma režimy splachování. Kuchyň 

je vybavena vestavěnou keramickou dotykovou deskou, elektrickou troubou, mikrovlnou 

troubou a kuchyňským dřezem z kameniny.  

Nákladové ocenění 

Obec, kde se stavba nachází, má pode Malého lexikonu obcí pro rok 2016 2 009 

obyvatel (94), čímž se v rámci polohového koeficientu řadí mezi ostatní obce s 1 001 obyvateli 

a více. Pro koeficient změny stavby je potřebné zařadit rodinný dům dle přílohy č. 41 oceňovací 

vyhlášky, sekce 1 – Budovy, budovy jednobytové, kód CZ-CE 111 kód SKP 46.21.11.1. a podle 

roku dokončení (2017). Koeficient změny stavby je tedy 2,163. Základní cena je určována podle 

technicko-staveních charakteristik. Vzorek C je budova nepodsklepená, zděná se dvěma 

nadzemními podlažími a je tedy typem B.  

Podle metodiky nákladového ocenění (viz příloha č. 3) je pro vzorek C koeficient 

vybavení stavby K4 roven 1,3255. Ve výčtu konstrukcí a vybavení je 13 z 26 položek 

hodnoceno jako nadstandardní. Jsou to základy, svislé konstrukce, vnitřní omítky, vnější 

obklady, dveře, okna, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, zdroj teplé vody, vybavení 

kuchyně, vnitřní hygienické vybavení, záchod, ostatní (digestoř, hliníkové žaluzie, rekuperace 

+ chlazení 150/7 Ekonovent CO2 H BP, kolektory  IVAR.SOLAR VACUUM 16 VTN).  

Chybějící je pouze plyn, zbylé jsou hodnoceny jako standardní. Vzorek C nemá žádné 

konstrukce neuvedené. Cena stavby je 3 511 675,50 Kč. Vypočítaná cena pokrývá 90 % reálně 

vynaložených nákladů. Rozdíl cen je přibližně 381 000 Kč.  Reálně vynaložené náklady na 

vzorek rodinného domu A jsou 3 892 301Kč. Detailní výpočet je uveden v příloze č. 3.  
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Tab. č.  7 - Tabulka nákladů a srovnání cenových podílů vzorek C (autor) 

 

Tabulka č. 7 názorně ukazuje rozdíly cenových podílů založených na skutečně 

vynaložených nákladech a cenových podílů z oceňovací vyhlášky. . Z důvodu chybějící 

konstrukce instalace plynu byly pro tyto konstrukce ponechány podíly nulové pro výstižnější 

porovnání.  

Pro sloupec cenový podíl dle skutečnosti byl výpočet založen na rozdělení celkové 

částky za náklady (3 892 301 Kč), která byla v rámci výpočtu rovna 100, na jednotlivé podíly, 

podle velikosti částky u jednotlivých vybavení a konstrukcí. Například pro stropy je výpočet: 

 (100 ÷ 3 892 301) × 181 610 = 4,67       (16) 

č. Konstrukce náklady (Kč)
cenový podíl 

dle skutečnosti
cenový podíl 
dle vyhlášky 

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 715 246 Kč 18,38 7,14
2 SVISLÉ KONSTRUKCE 262 592 Kč 6,75 22,41
3 STROPY 181 610 Kč 4,67 8,44
4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) 382 000 Kč 9,81 5,23
5 KRYTINA STŘECHA 230 366 Kč 5,92 3,22
6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 47 000 Kč 1,21 0,80
7 VNITŘNÍ OMÍTKY 125 069 Kč 3,21 6,23
8 FASÁDNÍ OMÍTKY 320 718 Kč 8,24 3,12
9 VNĚJŠÍ OBKLADY 25 000 Kč 0,64 0,40

10 VNITŘNÍ OBKLADY 40 000 Kč 1,03 2,31
11 SCHODY 48 600 Kč 1,25 2,41
12 DVEŘE 108 000 Kč 2,77 3,32
13 OKNA 233 200 Kč 5,99 5,23
14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 99 000 Kč 2,54 2,21
15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ 55 000 Kč 1,41 1,11
16 VYTÁPĚNÍ 180 000 Kč 4,62 4,42
17 ELEKTROINSTALACE 19 000 Kč 0,49 4,12
18 BLESKOSVOD 8 300 Kč 0,21 0,60
19 ROZVOD VODY 90 000 Kč 2,31 3,02
20 ZDROJ TEPLÉ VODY 144 600 Kč 3,72 1,81
21 INSTALACE PLYNU 0 Kč 0,00 0,00
22 KANALIZACE 56 000 Kč 1,44 2,81
23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ 110 000 Kč 2,83 0,50
24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ 70 000 Kč 1,80 5,13
25 ZÁCHOD 16 000 Kč 0,41 0,40

26

OSTATNÍ (digestoř, hliníkové žaluzie, 
rekuperace + chlazení 150/7 Ekonovent 
CO2 H BP, kolektory  IVAR.SOLAR 
VACUUM 16 VTN) 

325 000 Kč 8,35 3,62

Celkem 3 892 301 Kč 100 100
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U sloupce pro výpočet cenového podílu, dle oceňovací vyhlášky je původní hodnota 

cenového podílu pro instalaci plynu 0,5. Získání podílu je tedy založeno opět na rozdělení 

celkové hodnoty 99,5 (což je 100 – 0,5), která pro výpočet opět rovna 100, na jednotlivé podíly, 

podle velikosti cenového podílu daného oceňovací vyhláškou pro rodinné domy typu B. 

Například opět u stropu, kde cenový podíl pro je dle vyhlášky 8,4: 

(100 ÷ 99,5) × 8,4 = 8,44        (17)  

Podobné cenové podíly se vyskytují pouze u dveří, oken, podlah v obytných 

místnostech, vytápění a WC což je, jako u vzorku A, 19  % z výčtu všech konstrukcí a vybavení 

dle oceňovací vyhlášky. Podobnost byla stanovena na základě odchylky maximálně 25 % 

reálných cenových podílů od cenových podílů oceňovací vyhlášky. Stejně jako u vzorku B jsou 

extrémní odchylky nad 300 % zastoupeny pouze třemi cenovými podíly (svislé konstrukce, 

elektroinstalace, kuchyně).  

7.2 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ  

7.2.1 Srovnání cenových podílů 

Podle oceňovací vyhlášky, § 13 je pro koeficient vybavení stavby pevně dané rozmezí 

od 0,80 do 1,20, překročit ho lze pouze jen výjimečně a na základě zdůvodnění. U všech 

porovnávaných vzorků bylo rozmezí překročeno v průměru o 11 % než je horní hranice 

stanoveného rozmezí. Z dané průměrné odchylky bylo v práci usouzeno, že je potřebná změna 

vstupních podmínek pro výpočet K4.  

Tab. č.  8 – Řazení cenových podílů podle největší odchylky od oceňovací vyhlášky 

(autor) 

 

 

A B C PRŮMĚR Vyhláška ROZDÍL 

21 INSTALACE PLYNU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 ZÁCHOD 0,32 0,42 0,41 0,38 0,40 0,02

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 0,53 1,14 1,21 0,96 0,80 0,16

9 VNĚJŠÍ OBKLADY 0,00 0,00 0,64 0,21 0,40 0,19

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ 1,33 1,56 1,41 1,43 1,11 0,32

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2,39 2,66 2,54 2,53 2,21 0,32

12 DVEŘE 2,98 2,82 2,77 2,86 3,32 0,46

18 BLESKOSVOD 0,08 0,11 0,21 0,14 0,60 0,46

16 VYTÁPĚNÍ 2,40 3,59 4,62 3,54 4,42 0,88

11 SCHODY 2,00 1,21 1,25 1,49 2,41 0,92

č.
Cenové podíly

Konstrukce a vybavení
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V tabulce č. 8 jsou graficky znázorněny pohyby cenových podílů šipkami podle směru 

změny. Zelená šipka nahoru znamená zvýšení oproti cenovému podílu oceňovací vyhlášky, 

červená šipka dolů zase snížení oproti cenovému podílu oceňovací vyhlášky.  

Vzorky byly úmyslně vybrány tak, aby si byly co možná nejpodobnější pro účely 

relevantnosti výsledných zprůměrovaných cenových podílů. Vzorky mají, ve většině případů, 

stejné odchýlení, a to nejen v rámci číselné osy (zvýšení či snížení cenových podílů oproti 

cenovým podílům oceňovací vyhlášky), ale i v rámci vyčíslení cenového podílů v korunách 

z celkové věcné hodnoty domu. Největší odchylkou od cenových podílů oceňovací vyhlášky 

došlo u svislých konstrukcí, základů, ostatní a fasádní omítky. Rozdíl cenového podílu byl           

u výše zmíněných vyšší než 5,07 včetně.  

Snížení cenového podílu svislých konstrukcí je překvapivě z cenového podílu 

oceňovací vyhlášky 22,41 na vypočtený průměrný cenový podíl ze vzorků A, B a C na pouhých 

6,27, což je prakticky na méně než třetinu. Důvodem tak radikálního ponížení cenového podílu 

je jeho přerozdělení mezi jiné konstrukce a vybavení. Do cenového podílu je u vzorků 

započítávána i tepelná izolace fasády. V tabulce č. 6, přílohy č. 11, oceňovací vyhlášky je 

tepelná izolace počítána ke konstrukci zdiva, ačkoli stavební praxe zateplení přičítá do 

konstrukce fasády. Celkově se tedy konstrukce zdiva i fasády, vyčíslená v nákladech 

v korunách nebo v rámci cenového podílu, stále pohybuje výrazně níže, než je příslušný cenový 

podíl oceňovací vyhlášky. 

13 OKNA 5,59 7,65 5,99 6,41 5,23 1,18

10 VNITŘNÍ OBKLADY 1,06 1,00 1,03 1,03 2,31 1,28

22 KANALIZACE 1,33 1,76 1,44 1,51 2,81 1,30

19 ROZVOD VODY 0,53 1,14 2,31 1,33 3,02 1,69

20 ZDROJ TEPLÉ VODY 4,79 3,69 3,72 4,06 1,81 2,25

7 VNITŘNÍ OMÍTKY 3,19 3,96 3,21 3,45 6,23 2,78

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ 3,70 3,81 2,83 3,45 0,50 2,95

5 KRYTINA STŘECHA 7,19 5,64 5,92 6,25 3,22 3,03

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ 1,73 1,79 1,80 1,77 5,13 3,36

17 ELEKTROINSTALACE 0,27 1,35 0,49 0,70 4,12 3,42

3 STROPY 2,66 5,41 4,67 4,25 8,44 4,19

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) 9,31 10,12 9,81 9,75 5,23 4,52

8 FASÁDNÍ OMÍTKY 8,25 8,09 8,24 8,19 3,12 5,07

26 OSTATNÍ 16,82 8,03 8,35 11,07 3,62 7,45

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 17,96 14,58 18,38 16,97 7,14 9,83

2 SVISLÉ KONSTRUKCE 3,59 8,47 6,75 6,27 22,41 16,14
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Dalším největším rozdílem cenových podílů disponuje konstrukce základů. Oproti 

zdivu je zde posun vypočteného cenového podílů oproti cenovému podílu oceňovací vyhlášky 

v kladných číslech. Cenový podíl se z hodnoty 7,14, dle oceňovací vyhlášky, zvýšil na více než 

dvojnásobnou hodnotu průměrného cenového podílu ze vzorků A, B a C na 16,97. U vzorků A 

a B je zateplení provedeno pěnovým sklem pod konstrukci základové desky, a to v tloušťce min 

450 mm. Vzorek C má izolaci základů z extrudovaného polystyrenu.  

Pokud by se přeskočil cenový podíl ostatní, který bude dále podnětem pro tvorbu 

nových cenových podílů, je třetí nejvýraznější změna cenových podílů u fasádní konstrukce, 

kde je vypočítaný cenový podíl 8,19 oproti 3,12 z oceňovací vyhlášky zvýšený téměř 

trojnásobně. Fasádní omítkou je v rámci práce myšlen pouze finální nátěr a doprovodné stavení 

práce. 

Cenový podíl ostatní skýtá veškerá nadstandardní provedení jako jsou v konkrétním 

případě vzorků A, B a C krb, digestoř, rekuperace, fotovoltaika, solární panely, rozvody šedé a 

další. V dnešním standardu nově stavěných rodinných domů, však takovéto vybavení není až 

tolik nadstandardní. Z podílu 3,62 z oceňovací vyhlášky se průměrný cenový podíl odvozený 

z reálně vynaložených nákladů zvýšil na 7,45, což je na více než dvojnásobek. Pro tvorbu 

nových cenových podílů budou součásti rodinných domů, které jsou dnes zařazovány do 

cenového podílů ostatní, rozděleny mezi jiné cenové podíly. Například digestoř se přesune do 

vybavení kuchyně a krb do cenového podílu vytápění.   

Naopak nejmenší rozdíly cenových podílů, do rozdílu maximálně 0,5, rostou postupně 

od záchodu, klempířských konstrukcí, vnějších obkladů, podlah obytných místností a ostatních 

místností, dveří a bleskosvodu.  

Instalace plynu ani v jenom z daných vzorků A,B a C neproběhla a proto je vypočtený 

cenový podíl nulový a tím také nerelevantní. Cenový podíl dle oceňovací vyhlášky instalace 

plynu je 0,5. U instalace plynu je však možné zvažovat relevantnost nad a podstandardu 

instalace, stejně jako u bleskosvodu. Pro zhotovení bleskosvodu slouží odpovídající norma 

ČSN EN 62 305, jejíž postupy je nutné dodržet, pokud chce majitel získat revizi. Je proto 

otázkou, zda-li je vůbec nadstandardní čí podstandardní zhotovení prakticky možné. Dle 

konzultace s doc. Ing. Milanem Ostrým Ph.D. z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební 

na VUT v Brně není další dělení bleskosvodu na podstandard a nadstandard relevantní.  

 



72 

7.3 NÁVRH NA ZMĚNY   

7.3.1 Standardy pro Smart City rodinné domy  

Z tabulky č. 8 jsou tedy patrné rozdíly cenových podílů u jednotlivých konstrukcí                

a vybavení. Účelem práce je přizpůsobit stávající metodiku nákladového způsobu ocenění tak, 

aby odrážela opravdovou cenu Smart City rodinného domu.  

Prvním krokem, který by umožnil přiblížení reálným nákladovým cenám je změna 

popisu standardu. Jak již bylo naznačeno v předešlé kapitole, je vhodné přesunout některé 

položky z nadstandardu do standardu (viz například digestoř).  

Tyto změny byly zevrubně konzultovány s doc. Ing. Milanem Ostrým, Ph.D. a jsou 

uvedeny v následující tabulce.  

Tab. č.  9 – Navrhované standardy (autor) 
č.  KONSTRUKCE A VYBAVENÍ POPIS STANDARDU 

1 

ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 

zakládání s izolací obvodové horizontální konstrukce a podkladní 

izolační vrstvou na nebo pod základovou desku min 200 mm 

(polystyren, pěnosklo, liapor apod.) 

2 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

masivní (zdivo nebo monolitický železobeton tloušťky 100-200 

mm s tepelnou izolací min 200 mm), lehké (systémy používající 

dřevo s tepelnou izolaci min 300 mm) 

3 STROPY jakékoliv s rovným podhledem bez tepelných mostů 

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) střecha s mírným sklonem do 20° s izolace min 350-500mm 

5 KRYTINA STŘECHA jakákoli s odolností proti větru hnaném dešti a polétavému sněhu 

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z titanzinkovaného plechu včetně parapetů 

7 VNITŘNÍ OMÍTKY jakákoli spojitá omítka s těsnými spoji 

8 FASÁDNÍ OMÍTKY tenkovrstvé, tepelně izolační, lehčené omítky s těsnými spoji 

9 VNĚJŠÍ OBKLADY keramický, cihlový, dřevěný na roštu  

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně 

11 SCHODY s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 

12 DVEŘE hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 

13 OKNA izolační dvojskla nebo trojskla, s venkovním systémem stínění  

14 

PODLAHY OBYTNÝCH 

MÍSTNOSTÍ 
dřevěné, vinylové, laminátové 

15 

PODLAHY OSTATNÍCH 

MÍSTNOSTÍ 
keramické dlažby, lité podlahy, laminátové 
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16 

VYTÁPĚNÍ 

kotel (elektrický, plynový, peletový, pevné palivo) nebo tepelné 

čerpadlo nebo kogenerační jednotka, v kombinaci s alternativním 

zdrojem energie (solár, fotovoltaika apod.), vše s odpovídající 

distribuční soustavou (radiátory, podlahové topení), případně 

chlazení s rekuperací, krbová vložka  

17 

ELEKTROINSTALACE 

silnoproud s přepěťovou ochranou, LED osvětlení, internet, 

cloud, dálkově ovládané softwarové rozhraní pro osvětlení nebo 

vytápění, případně stínění, bezpečnostní systém  

18 BLESKOSVOD ano, dle normy ČSN EN 62 305 

19 

ROZVOD VODY 

studená, teplá, retence dešťové včetně rozvodů, cirkulační 

potrubí, zařízení na šetření vody (perlátory, měřiče, změkčovače 

vody apod.) 

20 
ZDROJ TEPLÉ VODY 

zásobníkový nebo průtokový ohřev napojený na celý systém 

vytápění   

21 INSTALACE PLYNU Přípojka 

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 

23 
VYBAVENÍ KUCHYNĚ 

vestavěné spotřebiče (sporák, varná deska, digestoř, popř. 

mikrovlnná trouba, domácí pekárna, myčka) 

24 

VNITŘNÍ HYGIENICKÉ 

VYBAVENÍ 
vana nebo sprchový kout, umyvadlo  

25 ZÁCHOD vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy splachování 

26 OSTATNÍ vegetační střecha 

U jednotlivých popisů se vychází ze standardu pro pasivní domy, avšak s důrazem na 

softwarové vybavení a samostatnost domů, které jsou v práci nazývané Smart City budovy. 

Následující text bude vysvětlovat popis standardů, které jsou založeny na třech vzorových 

rodinných domech, s kterými je v rámci diplomové práce počítáno. Zhotovení konstrukce             

a vybavení, které se u většiny vzorků vyskytuje, bylo zařazeno mezi standardní, případně byl 

popis doplněn jinou variantou považovanou za běžnou.  

Jak je viditelné ze srovnání cenových podílů, patřily základy mezi tři konstrukce 

s nejvýraznější odchylkou od cenového podílu oceňovací vyhlášky. Standard základů je 

v oceňovací vyhlášce popsán jako „běžné s izolací“. (4)   

U popisu nového standardu nelze opomenout svislou izolaci konstrukce, nejen                     

u podsklepených objektů, jak je řečeno v oceňovací vyhlášce, ale u všech objektů. Horizontální 

izolace ve standardním provedení by měla být tloušťky minimálně 200 mm. Tloušťka izolace 

je však veličinou odvislou od vlastností izolantu a tím také od tepelně technických požadavků 
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na stavbu. Tloušťka se tedy může od standardu lišit stejně jako izolační materiál, jehož příklady 

jsou v popisu uvedeny.  

Největší rozdíl mezi cenovým podílem oceňovací vyhlášky a průměrem ze vzorků 

dosáhla svislá konstrukce. Oproti standardu z minulých let je zdivo téměř vždy izolováno a to 

v tloušťce závislé na izolantu a také právě svislého konstrukčního systému. Nový standard je 

tedy definován tloušťkou konstrukce, jak to uvádí i oceňovací vyhláška, ale stejně tak                       

i tloušťkou izolantu. Ačkoli je v novém standardu navržena i další varianta, než je zděná 

konstrukce, v této práci nejsou posouzeny žádné vzorky se svislou konstrukcí z betonu nebo 

dřeva a tak tedy nejsou zahrnuty ve výpočtech nových cenových podílů. 

Pro konstrukci stropů existuje v novém standardu pouze základní zásada přebraná 

z oceňovací vyhlášky týkající se rovnosti. Další zásadou navazující na standard pasivních domů 

je eliminace tepelných mostů. Výrazné tepelné mosty jsou rozpoznatelné pomocí příznaků, 

které vytváří, případně za použití termokamery.  

U střešní konstrukce se opět obohatí standard o materiálové charakteristiky tloušťky 

izolantu. Vzhledem k vysokým ochlazovacím plochám u střech šikmých, je do standardu 

přidána podmínka mírného sklonu do 20°, což zahrnuje i střechy ploché a limituje 

ochlazovanou plochu.  

V návaznosti na střešní konstrukci se u střešní krytiny nový standard úplně vzdává 

předepsaní konkrétních materiálů a zaměřuje se více na funkčnost krytiny a zdůrazňuje odolnost 

povrchu proti nepříznivým klimatickým podmínkám.  

Klempířské konstrukce patří k položkám s nejmenším rozdílem cenového podílu od 

cenového podílu z oceňovací vyhlášky. Jedinou změnou v popisu standardu je materiál 

zhotovení, který se z pozinku posouvá do titanzinkového provedení.  

Omítky fasádní i vnitřní mají nově požadavek na těsnost. Jestli jsou vnitřní omítky 

sádrové nebo vápenopískové není v novém standardu podstatné. Důležitost je zachování 

správné funkčnosti při těsnosti konstrukce.  

U fasádních omítek jsou standardem vyjmenovány některé běžné typy jako je například 

lehčená nebo tenkovrstvá omítka vhodná pro kombinace s určitým druhem tepelné izolace             

a technologie zhotovení.  
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Do nového standardu vnějších obkladů je oproti popisu z oceňovací vyhlášky, kde se 

vyskytuje pouze sokl, vhodné zařadit kromě obkladových pásků lícového zdiva, hlavně dřevěné 

obklady na roštu, které jsou často součástí difúzně otevřených řešení obvodového pláště.  

Standard vnitřních obkladů, stejně jako schodiště zůstává stejný jako v oceňovací 

vyhlášce.  

Výrazný posun standardu je u oken. Pro nový standard jsou důležitější tepelné vlastnosti 

okna (rámu i zasklení) než typ zhotovení. Za nový standard jsou v práci považovaná okna 

s izolačním dvojsklem i trojsklem s venkovním systémem stínění, který byl detailněji popsán 

v kapitole 5.3 Osvětlení, stínění.  

U finálního provedení podlahových ploch jsou oproti oceňovací vyhlášce pouze 

vyměněny některé podlahové materiály jako například podlahy textilní za podlahy vinylové. 

Stejně tak i podlahy ostatních místností, které byly inovovány o podlahy lité.  

Nejvýraznější změnou ve standardu je položka vytápění. Nejen, že je v položce 

rozšířený seznam příkladů standardního vytápění, ale do položky budou přiřazeny další 

technologie jako chlazení a větrání.  

Ve standardu vytápění již není dostačující pouze výčet možných paliv u kotlů, ale je 

žádoucí rozšířit seznam i na jiné zdroje vytápění. Další běžně užívané zdroje jsou například 

tepelná čerpadla, u kterých je v práci zvažována možnost označit jako standardní pouze 

čerpadlo s technologií vzduch-voda, právě z důvodu, že například čerpadla země-voda mají 

vyšší náklady a tím by neodpovídala novému cenovému podílu. Čerpadla vzduch-voda by teda 

byla nadstandard. Od čerpadel je ve výčtu posun ke kogeneračním jednotkám. Decentrální 

vytápění není v dnešní době natolik běžné, aby bylo v práci uvažováno jako standard, ačkoli je 

u Smart Grid prakticky základním kamenem (viz kapitola 5.2 Energetika, Distribuce). Veškeré 

výše uvedené zdroje je ,dle nového standardu vypracovaného v této diplomové práci, nutné 

kombinovat s nějakým alternativním zdrojem energie (např. solární nebo fotovoltaické panely), 

které mají často jako hlavní funkci dohřev teplé vody. Dalšími variantami, kterými může být 

standardní Smart City rodinný dům vybaven je například chlazení s rekuperací. V pasivním 

standardu není chlazení požadavkem, avšak v práci není považováno za nadstandard. Zůstává 

tedy volitelnou možností u položky vytápění stejně jako krbová vložka. Nově je ve standardu 

specifikované distribuční soustava, která musí být odpovídající technologiím a teplotě otopné 

látky, které jsou v domě použity.  
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Nejvýraznější reprezentant Smart City myšlenky je zastoupen pod položkou 

elektroinstalace. Základní podmínkou je silnoproudu s přepěťovou ochranou, jejíž stupeň             

a zkoušky jsou definovány v evropské normě EN 61643-11. Nad rámec silnoproudu je do 

standardu zařazen internet nebo cloud nebo dálkově ovládané softwarové rozhraní pro osvětlení 

nebo vytápění, případně stínění a bezpečnost.  Do elektroinstalace je také zařazeno LED 

osvětlení. V budoucnu bude pravděpodobně nutný i výčet způsobu osvětlení, který by 

nepodporoval světelný smog (viz kapitola 5.3 Osvětlení, stínění).  

Bleskosvod je společně s instalací plynu kontroverzní položkou. Jejich zhotovení 

podléhá normativním požadavkům, a tak není úplně relevantní možnost dělit je dále na 

nadstandard a podstandard, lepší dělení skýtá informace, zda-li jsou zhotoveny či nikoli.  

Rozvod vody je oproti popisu oceňovací vyhlášky „studená a teplá“ (4) rozšířen               

o cirkulační potrubí a o rozvody k možné retenční nádrži. Rozvody retenční nádrže jsou 

zmiňovány ve chvíli, kdy je voda z nádrže užívaná jinak než jako zdroj zalévání či jiné aktivity 

v exteriérů budovy. Detailněji je myšlenka užití dešťové vody z retenční nádrže popsána 

v kapitole 5.1 Vodní hospodářství.  

Jako standardní zdroj teplé vody je ve vyhlášce uveden bojler a karma. Karma již dávno 

není standardem u novostaveb, zvlášť ne u staveb pasivních či Smart City. Boiler je v novém 

standardu nahrazeno opisem „zásobníkový nebo průtokový ohřívač“ opět v návaznosti na 

systém vytápění domu.  

Kanalizace a odkanalizování jednotlivých vnitřních vybavení. U kanalizace by do 

budoucna bylo možné zařadit vlastní ČOV, jelikož veřejný kanalizační řád v některých obcích 

úplně chybí nebo je na dnešní potřebu poddimenzován.  

Vybavení je velmi subjektivní položkou a záleží primárně na investorovi a jeho 

požadavcích. U vnitřního hygienického vybavení je oproti popisu v oceňovací vyhlášce 

vypuštěn materiál vany (ocel). U vybavení kuchyně je posun výraznější a do nového standardu 

bylo zavedeno nejen více spotřebičů, ale hlavně způsob jejich instalace jako spotřebiče 

vestavěné, například sporák, varná deska, digestoř, případně pak i mikrovlnná trouba, domácí 

pekárna nebo myčka, které nejsou dle práce považovány za nadstandard a jsou tak opět 

volitelným doplněním standardu. Vice o spotřebičích bylo zmíněno v kapitole 5.2 Smart 

spotřebiče.  Vybavení záchodu je v oceňovací vyhlášce popsáno na základě splachování. 

Standardní splachování z roku 1994 však neodpovídá dnešním požadavkům. V návaznosti na 

spotřebu vody, viz kapitola 5.1 Vodní hospodářství, jsou dnešní WC nádržky vybaveny více 
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variantami splachování podle množství vody v litrech. Jako standardní je v práci bráno 

splachování se dvěma režimy. Do položky ostatní je pro popisy standardu zařazena konstrukce, 

která je v dnešní době běžná, avšak ve standardu pasivních domů nepovinná. Jedná se                     

o vegetační střechy, které májí množství výhod a vzhledem k výši její pořizovací ceny ji není 

vhodné zařadit jako podstandard nebo nadstandard střešní krytiny. Je tedy zatím jediným 

zástupcem u položky ostatní.  

7.3.2 Koeficient vybavení  

Pokud by tedy byly zavedeny jiné standardy pro Smart City budovy, čímž by s všechny 

reprezentační vzorky posunuly do roviny standardu, a následně by byly změněny cenové podíly 

z podílů uváděných v oceňovací vyhlášce na průměrné vypočtené podíly ze vzorků, pak ani při 

takovýchto podmínek nákladového ocenění není dosáhnuto reálně vynaložené nákladové ceny 

za stavbu. Je tedy nevyhnutelné stanovit nové cenové podíly. Nové cenové podíly jsou 

stanoveny jako průměr z cenových podílů zjištěných u vzorků A, B a C.  

Tab. č.  10 – Výpočet nových cenových podílů (autor) 

 

 

A B C PRŮMĚR NOVÉ Vyhláška

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 17,96 14,58 18,38 16,97 16,72 7,1
2 SVISLÉ KONSTRUKCE 3,59 8,47 6,75 6,27 6,17 22,3
3 STROPY 2,66 5,41 4,67 4,25 4,18 8,4
4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) 9,31 10,12 9,81 9,75 9,60 5,2
5 KRYTINA STŘECHA 7,18 5,64 5,92 6,25 6,15 3,2
6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 0,53 1,14 1,21 0,96 0,95 0,8
7 VNITŘNÍ OMÍTKY 3,19 3,96 3,21 3,45 3,40 6,2
8 FASÁDNÍ OMÍTKY 8,25 8,09 8,24 8,19 8,07 3,1
9 VNĚJŠÍ OBKLADY 0,00 0,00 0,64 0,21 0,21 0,4

10 VNITŘNÍ OBKLADY 1,06 1,00 1,03 1,03 1,01 2,3
11 SCHODY 2,00 1,21 1,25 1,49 1,46 2,4
12 DVEŘE 2,98 2,82 2,77 2,86 2,82 3,3
13 OKNA 9,05 9,67 8,05 8,92 8,79 5,2
14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2,39 2,66 2,54 2,53 2,49 2,2
15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ 1,33 1,55 1,41 1,43 1,41 1,1
16 VYTÁPĚNÍ 9,31 6,91 8,22 8,15 8,03 4,4
17 ELEKTROINSTALACE 4,79 3,36 2,93 3,69 3,64 4,1
18 BLESKOSVOD 0,08 0,11 0,21 0,14 0,13 0,6
19 ROZVOD VODY 2,29 1,82 2,31 2,14 2,11 3,0
20 ZDROJ TEPLÉ VODY 4,79 3,69 3,72 4,06 4,00 1,8
21 INSTALACE PLYNU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,5

č.
Cenové podíly 

Konstrukce a vybavení
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Jelikož u žádného z vzorků není instalace plynu, je pro něj uměle nastaven cenový podíl 

0,2. Pro položku ostatní je stejným způsobem stanovený cenový podíl 1,3.  

Další experiment v práci se zaměřuje na zjištění reprodukční hodnoty domu v případě 

nových cenových podílů, které jsou vypočteny jako průměr cenových podílů vzorků (viz 

tabulka č. 10).  

Podle úpravy cenových podílů navrhované v práci nabývá koeficient vybavení K4 

hodnot v rozmezí předefinovaném v oceňovací vyhlášce, avšak při zachování základní ceny 

2 150 Kč a změně pouze cenových podílů se odchylka od reálně vynaložených nákladů zvýší 

na 1 456 000 Kč, jak je vidět v tabulce č. 11. 

Tab. č.  11 – Výpočty koeficientu K4 s novými cenovými podíly (autor) 

Dle výpočtů s novými cenovými podíly je sice nový koeficient K4 v požadovaném 

rozmezí oceňovací vyhlášky, avšak s tak výraznou odchylkou od reálně vynaložených nákladů, 

že samotná změna standardů není metodice prospěšná, ba právě naopak.  

22 KANALIZACE 1,33 1,76 1,44 1,51 1,49 2,8
23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ 3,86 3,81 3,08 3,58 3,53 0,5
24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ 1,73 1,79 1,80 1,77 1,75 5,1
25 ZÁCHOD 0,32 0,41 0,41 0,38 0,38 0,4
26 OSTATNÍ (ZELENÁ STŘECHA) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 3,6

Celkem 100 100 100 100 100 100

VZOREK A VZOREK B VZOREK C PRŮMĚR

OP (m3) 570,00 690,00 633,00 631,00
K4 1,3312 1,3647 1,3255 1,3405
K5 0,90 0,90 0,90 0,90
Ki 2,115 2,137 2,163 2,138
ZC 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč 2 150,00 Kčodchylka od K4=1,2 10,99% 11,27% 10,95% 11,07%

REÁLNÉ NÁKALDY 3 758 000,00 Kč 4 459 075,00 Kč 3 892 301,00 Kč 4 036 458,67 Kč
Původní K 4 1,3312 1,3647 1,3255 1,3405
REPRODUKČNÍ 
HODNOTA 

3 105 342,49 Kč 3 893 726,20 Kč 3 511 675,50 Kč 3 503 581,40 Kč

Pokrytí v % 82,63% 87,32% 90,22% 86,73%

Rozdíl v Kč 652 657,51 Kč 565 348,80 Kč 380 625,50 Kč 532 877,27 Kč

REÁLNÉ NÁKLADY 3 758 000,00 Kč 4 459 075,00 Kč 3 892 301,00 Kč 4 036 458,67 Kč
Nové K 4 0,9829 0,9829 0,9980 0,9879
REPRODUKČNÍ 
HODNOTA  s novými 
standardy a CP

2 292 828,73 Kč 2 804 400,27 Kč 2 644 062,64 Kč 2 580 430,55 Kč

Pokrytí v % 61,01% 62,89% 67,93% 63,94%
Rozdíl v Kč 1 465 171,27 Kč 1 654 674,73 Kč 1 248 238,36 Kč 1 456 028,12 Kč
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V rámci diplomové práce je tedy proveden další početní experiment. Z veličin, které 

ovlivňují výpočet věcné hodnoty zbývá pouze jediná, která by pod vlivem vývoje trhu                      

a technologií mohla být cílem další změny. Následující kapitola se bude věnovat početním 

experimentům se změnou základní ceny. 

7.3.3 Základní cena 

Nejpodstatnější změnou v metodice by tedy byla změna základní ceny a patrně tím 

vytvoření nového typu budov, pro které by základní cena, nové standardy a podíly platily. 

Navrhovaná základní cena pro budovy Smart City je v práci vypočítaná z reprezentačních 

vzorků, kdy je reálná cena nákladů vydělena obestavěným prostorem a koeficienty. Koeficient 

vybavení stavby je vypočítám z nových cenových podílů u každého jednotlivého vzorku a 

pohybuje se kolem 0,9829-0,998, tedy v žádoucím intervalu. 

Výpočtové základní ceny z jednotlivých vzorků jsou vyznačeny v tabulce č. 12. Nová 

základní cena se pohybuje kolem střední hodnoty 3 327 Kč/m3. Základní cena je určená               

na 3 330 Kč/m2.  

Tab. č.  12 – Výpočet a odchylky nové základní ceny (autor)  

Dle tabulky č. 12 je také dále patrné, že odchylka se pohybuje směrem do kladných            

i záporných čísel ve výši přibližně 200 000 Kč. Změny mezi reprodukční cenou vypočtenou 

VZOREK A VZOREK B VZOREK C

OP (m3) 570,00 690,00 633,00
Nový K4 0,983 0,983 0,998
K5 0,900 0,900 0,900
Ki (r.2015) 2,115 (r.2016) 2,137 (r.2017) 2,163
Stará základní cena 2 150,00 2 150,00 2 150,00

VZOREK A VZOREK B VZOREK C PRŮMĚR
REÁLNÉ NÁKLADY 3 758 000,00 Kč 4 459 075,00 Kč 3 892 301,00 Kč 4 036 458,67 Kč

3 463,61 Kč 3 360,07 Kč 3 158,67 Kč 3 327,45 Kč

REPRODUKČNÍ 
HODNOTA s novou 
základní cenou

3 551 218,45 Kč 4 343 559,49 Kč 4 041 878,02 Kč 3 978 885,32 Kč

Pokrytí v % 94,50% 97,41% 103,84% 98,58%

Rozdíl v Kč 206 781,55 Kč 115 515,51 Kč -149 577,02 Kč 57 573,34 Kč

3 330,00 Kč
Nová Záklaní cena               

při absolutním standardu
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nákladovým způsobem ocenění bez jakýchkoli změn a reprodukční cenou vypočtenou po 

změně cenových podílů a základní ceně činí v průměru bezmála 60 000 Kč.  

7.4 KONTROLA METODIKY 

Aby byly cenové podíly a základní cena porovnány i s jinými rodinnými domy 

v podobné úrovni zhotovení konstrukcí a vybavení, je tato kapitola věnována kontrole 

metodiky, která počítá s novými cenovými podíly, standardy a základní cenou. Pro kontrolu 

byly vybrány dokončené rodinné pasivní domy, které disponují vnitřním elektronickým 

systémem, který lze zařadit do kategorie Smart z databáze Centra pasivního domu. U těchto 

rodinných domů je známa celková reálná cena vynaložených nákladů, standardy provedení          

a obestavěný prostor. Vyčíslení jednotlivých konstrukcí a vybavení není známo, čímž se 

rodinné domy staly nevhodné pro zařazení mezi vstupní vzorky, ale ukázaly se velmi užitečné 

při kontrole pozměněné metodiky. Následující tabulka č. 13 vyčísluje odchylky reálných 

nákladů a reprodukční hodnoty.  

Tab. č.  13 – Vyčíslení odchylek u kontrolních vzorků (autor) 

Průměrné pokrytí reálných nákladů vypočtenou reprodukční hodnotou je 99,9 %. 

Detailní výpočty nákladového způsobu ocenění jsou uvedeny v přílohách. Na základě 

kontrolních vzorků je metodika úspěšně prokázána za funkční.  

Pro eventuální nový typ budov, podle pokračování v řadě dle oceňovací vyhlášky, typ 

P, který je popsán novými standardy a cenovými podíly, je určená základní cena 3 330 Kč/m3. 

Tento typ budovy je založen na pasivním standardu a doplněn Smart technologií.  

Ačkoli je výpočet příznivý, otázkou zůstává, zda-li bylo pro relevantní výsledek použito 

dostatečné množství vzorků, které byly použity jako vstupní data, ale také jako kontrola. 

Z pozice studenta, je velmi těžké získávat informace o nákladech na jednotlivé konstrukční 

VZOREK VRATIMOV BUKOVEEC BLAŽOVICE ČEBÍN IVANOVICE
Základní cena (kč)                            3 330 Kč 3 330 Kč 3 330 Kč 3 330 Kč 3 330 Kč

OP (m3) 608 540 630 540 729
K5 0,900 0,900 0,900 0,900 1,000
Ki 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163
K4 0,9816 0,9816 0,9837 0,9837 0,9816
REPRODUKČNÍ HODNOTA (Kč) 3 868 691 Kč 3 436 008 Kč 4 017 289 Kč 3 443 390 Kč 5 154 012 Kč

REÁLNÉ NÁKLADY (Kč) 3 890 000 Kč 3 500 000 Kč 4 000 000 Kč 3 500 000 Kč 5 000 000 Kč

Pokrytí v % 99,45% 98,17% 100,43% 98,38% 103,08%
Rozdíl v Kč 21 309 Kč 63 992 Kč -17 289 Kč 56 610 Kč -154 012 Kč
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části a vybavení, zvlášť když jsou položky dle oceňovací vyhlášky v jiném seskupení, než jsou 

klasické rozpočty, ke kterým je nejsnazší se dostat. Bez spolupráce s firmami a majiteli 

rodinných domů by byl výsledek nedosažitelný.  

8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem a tématem této diplomové práce bylo ocenění Smart City budov, a to 

konkrétně rodinného domu. Důvodem je především flagrantní a neustále se zrychlující vývoj 

moderních technologií výstavby a také zvyšující se poptávka majitelů rodinných domů po 

nových softwarových systémech, které jsou do rodinných domů přímo implementovány. Tyto 

skutečně společně nejen zvyšují komfort bydlení, ale také musejí mít zákonitě přímý dopad na 

cenotvorbu rodinných domů samotných. Z těchto důvodů je zapotřebí aktualizovat                           

a přizpůsobit metody a vstupní proměnné, které jsou pro oceňování těchto nových staveb 

podstatné. V práci tak bylo vytvořeno několik návrhů na aktualizaci nákladového ocenění pro 

novou generaci rodinných domů, které vycházejí z pasivního standardu. Jednou z inspirací této 

práce je též velmi podařená snaha o aktualizaci oceňovací vyhlášky nákladového způsobu 

ocenění rodinných domů ze strany pana inženýra Hrdličky (97). 

V práci bylo dále provedeno porovnání popisu standardních vyhláškových konstrukcí      

a vybavení s reálným stavem moderní výstavby, ze kterého vyplývají vážné důvody 

k zamyšlení o jejich vzájemném rozporu. 

 V teoretické části práce byly rozvedeny definice a pojmy, které se vážou na nová 

technická řešení rodinných domů. Na názvosloví bylo v práci pohlíženo nejen národní optikou 

ale také optikou mezinárodního vývoje. Při pohledu do vzdálenější budoucnosti je 

společenskou vizí vybudovat nikoliv jen dlouhodobě udržitelné Smart City domy, ale vytvářet 

z těchto jednotek komplexní komunity, které by tvořily tzv. Smart City. 

 Kromě definicí a objasnění pojmů byla v práci dále řešena metoda oceňování 

nemovitých věcí, konkrétně rodinných domů nákladovým způsobem a její možné inovace, které 

byly v práci také prakticky použity a vyzkoušeny. Výpočty byly prováděny v rovině věcné 

hodnoty staveb a vychází z cenových informací tří vzorků. Výpočet je prováděn nákladovou 

metodou, kde je vycházeno z cenových podílů oceňovací vyhlášky. Postupně byly z výpočtů 

vzorků vytvořeny cenové podíly nové, zprůměrované ze získaných hodnot. Závěrečným 

krokem byla aplikace nově zjištěných cenových podílů a zhodnocení funkčnosti, případně 

navrhnutí dalších změn v oceňovací vyhlášce a finální aplikace na další vzorové domy. 
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 Na výsledky této práce lze pohlížet z několika pohledů, a to především jako na podklad 

pro možnou aktualizaci současné oceňovací vyhlášky (nákladové ocenění rodinných domů), 

která za účelem udržení relevance musí držet krok s vývojem, a tedy reflektovat faktické 

změny, které se s časem projevily a budou projevovat. V této práci byly také navrhnuty některé 

konkrétní inovace. Především nové cenové podíly, které by odpovídaly reálně vynaloženým 

nákladům současným typům domů. Dále změna standardu. Tyto dvě inovace pak vytváří 

nutnost pro změnu nové základní ceny další kategorie staveb. Toto nové pojetí bylo prakticky 

ozkoušeno a jeho funkčnost prokázána. 

 Všechny závěry této práce však nelze bez dalšího chápat jako kritiku současné 

metodiky, která je v oceňovací vyhlášce popsána. Faktem je, že tato metodika byla jejími 

zhotoviteli formována velmi precizně a s příslušnou odborností. Je-li pominut technologický        

a konstrukční vývoj rodinných domů směrem ke Smart City, je až překvapivé, že s odstupem 

23 let je původní úprava stále naprosto způsobilá odrážet věcné hodnoty staveb. Nicméně 

v reálném světě, ve kterém dochází ke změnám je zákonodárce jakékoliv právní úpravy 

odsouzen k dřívější či pozdější aktualizaci.  
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Příloha č. 1 - Nákladová metoda ocenění vzorku A 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 2 150,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 9,5 × 10 × 6 Pmj m3 570,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,900
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2015 2,115
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ žb deska na pěnoskle, 700mm NS 0,071 1,540 0,109

2 SVISLÉ KONSTRUKCE
Polystyren šedý (grafitový) na vápenopískové zdivo, 
500mm NS 0,223 1,540 0,343

3 STROPY rovné S 0,084 1,000 0,084

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) Pultová, I-nosníky s foukanou celulózou, 400 mm S 0,052 1,000 0,052

5 KRYTINA STŘECHA folie S 0,032 1,000 0,032

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů S 0,008 1,000 0,008

7 VNITŘNÍ OMÍTKY jakákoli spojitá omítka s těsnými spoji S 0,062 1,000 0,062

8 FASÁDNÍ OMÍTKY tenkovrstvé s těsnými spoji, silikonová S 0,031 1,000 0,031

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není CH 0,004 0,000 0,000

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, WC, kuchyně, technická místnost S 0,023 1,000 0,023

11 SCHODY železné s dřevěnými stupicemi S 0,024 1,000 0,024

11 DVEŘE dřevěné s PUR panelem NS 0,033 1,540 0,051

13 OKNA
trojskla, Dřevěná okna s přitepleným parapetním 
profilem NS 0,052 1,540 0,080

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ vynil NS 0,022 1,540 0,034

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 0,011 1,000 0,011

16 VYTÁPĚNÍ Vytápění -Interiérová kamna na pelety. NS 0,044 1,540 0,068

17 ELEKTROINSTALACE wifi, cloud, software pro osvětlení, vytápění, chlazení NS 0,041 1,540 0,063

18 BLESKOSVOD je S 0,006 1,000 0,006

19 ROZVOD VODY studená, teplá, šetření NS 0,03 1,540 0,046

20 ZDROJ TEPLÉ VODY Teplovodní výměník pro ohřev TV NS 0,018 1,540 0,028

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,005 0,000 0,000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 0,028 1,000 0,028

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
vestavěná elektriká trouba, nerezový dřez, varná 
deska, mikrovlná trouba, myčka NS 0,005 1,540 0,008

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla NS 0,051 1,540 0,079

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování NS 0,004 1,540 0,006

26 OSTATNÍ
žaluzie, rekuperace, digestoř, krb, smart instalace, 
soláry, Chlazení -Paul Novus 300. NS 0,036 1,540 0,055

 Celkem 1,00000 1,3312
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 1,3312 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 5 447,97 Kč/m3

Cena k 2015 bez pp                                         3 105 342,49 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Ocenění podle § 10 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění zákona č. 151/1997 Sb.
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Příloha č. 2 - Nákladová metoda ocenění vzorku B 

 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 2 150,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 10 × 11,5 × 6 Pmj m3 690,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,900
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2016 2,137
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ ŽB deska (200mm) na pěnoskle (450mm) NS 0,071 1,540 0,109

2 SVISLÉ KONSTRUKCE VPC zdivo 175mm, 300mm šedý posystyren NS 0,223 1,540 0,343

3 STROPY prefamonolitické tl. 250mm S 0,084 1,000 0,084

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) rovná, jednoplášťová, polystyren min. tl 600mm S 0,052 1,000 0,052

5 KRYTINA STŘECHA PVC S 0,032 1,000 0,032

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE TiZN S 0,008 1,000 0,008

7 VNITŘNÍ OMÍTKY sádrové NS 0,062 1,540 0,095

8 FASÁDNÍ OMÍTKY Webber silikon, 2mm zrno, sokl marmolit S 0,031 1,000 0,031

9 VNĚJŠÍ OBKLADY nejsou CH 0,004 0,000 0,000

10 VNITŘNÍ OBKLADY WC, koupelny, kuchyně S 0,023 1,000 0,023

11 SCHODY ŽB monolitické + dřevo S 0,024 1,000 0,024

11 DVEŘE dřevěnné Slavona NS 0,033 1,540 0,051

13 OKNA dřevěnná, trojskla, Slavona NS 0,052 1,540 0,080

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ beton + vinyl NS 0,022 1,540 0,034

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ beton + vinyl, dlažba S 0,011 1,000 0,011

16 VYTÁPĚNÍ Vytápění NILAN Gott NS 0,044 1,540 0,068

17 ELEKTROINSTALACE elektroinstalace NS 0,041 1,540 0,063

18 BLESKOSVOD ano S 0,006 1,000 0,006

19 ROZVOD VODY pitná voda + rozvody šedé vody NS 0,03 1,540 0,046

20 ZDROJ TEPLÉ VODY NILAN VT 3130 + bojlet 80l NS 0,018 1,540 0,028

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,005 0,000 0,000

22 KANALIZACE PVC S 0,028 1,000 0,028

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
keramická deska, vestavěná elek. trouba, myčka, 
mikrovlna troubou, nerezovým  dřezem s drtičem NS 0,005 1,540 0,008

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla NS 0,051 1,540 0,079

25 ZÁCHOD zazdívací moduly TeCe NS 0,004 1,540 0,006

26 OSTATNÍ
žaluzie, rekuperace, chlazení, digestoř, Loxon chytrá 
elektroinstalace, infra panely, fotovoltaika NS 0,036 1,540 0,055

 Celkem 1,00000 1,3647
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 1,3647 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 5 643,08 Kč/m3

Cena k 2016 bez pp                                         3 893 726,20 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Ocenění podle § 10 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění zákona č. 151/1997 Sb.



95 

Příloha č. 3 - Nákladová metoda ocenění vzorku C 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 2 150,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 9,5 × 11,1 × 6 Pmj m3 633,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 
žb desky (200mm) + extrudovaný polystyren XPS HBT 
300 X Foam, izolace proti zemní vlhkosti (300mm) NS 0,071 1,540 0,109

2 SVISLÉ KONSTRUKCE
Vápenopískovébloky 500x500mm, tl. 200mm, SDK 
příčky, eps greywall 250mm NS 0,223 1,540 0,343

3 STROPY žb deska , izolace podlah S 0,084 1,000 0,084

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) dřevěné nosné prvky, izolace 400 mm minerální vata S 0,052 1,000 0,052

5 KRYTINA STŘECHA PVC folie S 0,032 1,000 0,032

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE pozink lindab S 0,008 1,000 0,008

7 VNITŘNÍ OMÍTKY sádrová, vápenopísková omítka S 0,062 1,000 0,062

8 FASÁDNÍ OMÍTKY silikátová zrnitá Weber S 0,031 1,000 0,031

9 VNĚJŠÍ OBKLADY cihelný obklad Klinker Röben NFPS 17 NS 0,004 1,540 0,006

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelna, WC, kuchyň S 0,023 1,000 0,023

11 SCHODY ocelové + dřevěné stupně S 0,024 1,000 0,024

11 DVEŘE posuvné, otevíravé, foliované sklo NS 0,033 1,540 0,051

13 OKNA plastová, trojskla foliovaná NS 0,052 1,540 0,080

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Parador Laminát 1040 dekor olše přírodní S 0,022 1,000 0,022

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 0,011 1,000 0,011

16 VYTÁPĚNÍ elektrický kotel, podlahové topení NS 0,044 1,540 0,068

17 ELEKTROINSTALACE je NS 0,041 1,540 0,063

18 BLESKOSVOD zemnící pásek S 0,006 1,000 0,006

19 ROZVOD VODY rozvody v plastu NS 0,03 1,540 0,046

20 ZDROJ TEPLÉ VODY 60l boiler NS 0,018 1,540 0,028

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,005 0,000 0,000

22 KANALIZACE vnitřní S 0,028 1,000 0,028

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
vestavěný sporák, varná deska, mikrovlná trouba, dřez 
z kameniny NS 0,005 1,540 0,008

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana, sprcha, umyvadla NS 0,051 1,540 0,079

25 ZÁCHOD WilleroyBosh, splachování vpředstěně NS 0,004 1,540 0,006

26 OSTATNÍ

digestoř, hliníkové žaluzie, rekuperace + chlazení 
150/7 Ekonovent CO2 H BP, kolektory  IVAR.SOLAR 
VACUUM 16 VTN

NS 0,036 1,540 0,055

 Celkem 1,00000 1,3255
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 1,3255 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 5 547,67 Kč/m3

Cena k 2015 bez pp                                         3 511 675,50 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Ocenění podle § 10 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění zákona č. 151/1997 Sb.
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Příloha č. 4 - Nákladová metoda ocenění s novými cenovými podíly a ZC, vzorek A 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 9,5 × 10 × 6 Pmj m3 570,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,900
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2015 2,115
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ žb deska na pěnoskle, 700mm S 0,1672 1,000 0,167

2 SVISLÉ KONSTRUKCE
Polystyren šedý (grafitový) na vápenopískové zdivo, 
500mm S 0,0617 1,000 0,062

3 STROPY rovné S 0,0418 1,000 0,042

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) Pultová, I-nosníky s foukanou celulózou, 400 mm S 0,0960 1,000 0,096

5 KRYTINA STŘECHA folie S 0,0615 1,000 0,062

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů S 0,0095 1,000 0,009

7 VNITŘNÍ OMÍTKY jakákoli spojitá omítka s těsnými spoji S 0,0340 1,000 0,034

8 FASÁDNÍ OMÍTKY tenkovrstvé s těsnými spoji, silikonová S 0,0807 1,000 0,081

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není CH 0,0021 0,000 0,000

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, WC, kuchyně, technická místnost S 0,0101 1,000 0,010

11 SCHODY železné s dřevěnými stupicemi S 0,0146 1,000 0,015

11 DVEŘE dřevěné s PUR panelem S 0,0282 1,000 0,028

13 OKNA
trojskla, Dřevěná okna s přitepleným parapetním 
profilem, venkovní hliníkové žaluzie S 0,0879 1,000 0,088

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ vynil, laminát S 0,0249 1,000 0,025

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 0,0141 1,000 0,014

16 VYTÁPĚNÍ
Vytápění -Interiérová kamna na pelety. Solární 
dohřev. S 0,0803 1,000 0,080

17 ELEKTROINSTALACE wifi, cloud, software pro osvětlení, vytápění, chlazení S 0,0364 1,000 0,036

18 BLESKOSVOD je S 0,0013 1,000 0,001

19 ROZVOD VODY studená, teplá, šetření S 0,0211 1,000 0,021

20 ZDROJ TEPLÉ VODY Teplovodní výměník pro ohřev TV, solární dohřev S 0,0400 1,000 0,040

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,0020 0,000 0,000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 0,0149 1,000 0,015

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
vestavěná elektriká trouba, nerezový dřez, varná deska, 
mikrovlná trouba, myčka, digestoř S 0,0353 1,000 0,035

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 0,0175 1,000 0,017

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování S 0,0038 1,000 0,004

26 OSTATNÍ
žaluzie, rekuperace, digestoř, krb, dešťová nádrž, 
smart instalace, soláry CH 0,0130 0,000 0,000

 Celkem 1,00000 0,9829
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9829 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 230,21 Kč/m3

Cena k 2015 bez pp                                         3 551 218,45 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou základní cenouNÁKLADOVÝ ZPŮSOB 
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Příloha č. 5 - Nákladová metoda ocenění s novými cenovými podíly a ZC, vzorek B 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 10 × 11,5 × 6 Pmj m3 690,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,900
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2016 2,137
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ ŽB deska (200mm) na pěnoskle (450mm) S 0,1672 1,000 0,167

2 SVISLÉ KONSTRUKCE VPC zdivo175mm, 300mm šedý posystyren S 0,0617 1,000 0,062

3 STROPY prefamonolitické tl. 250mm S 0,0418 1,000 0,042

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) rovná, jednoplášťová, polystyren min. tl 600mm S 0,0960 1,000 0,096

5 KRYTINA STŘECHA PVC S 0,0615 1,000 0,062

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE TiZN S 0,0095 1,000 0,009

7 VNITŘNÍ OMÍTKY sádrové S 0,0340 1,000 0,034

8 FASÁDNÍ OMÍTKY Webber silikon, 2mm zrno, sokl marmolit S 0,0807 1,000 0,081

9 VNĚJŠÍ OBKLADY nejsou CH 0,0021 0,000 0,000

10 VNITŘNÍ OBKLADY WC, Koupelny S 0,0101 1,000 0,010

11 SCHODY ŽB monolitické + dřevo S 0,0146 1,000 0,015

11 DVEŘE dřevěnné Slavona S 0,0282 1,000 0,028

13 OKNA dřevěnná, trojskla, Slavona + venkovní žaluzie S 0,0879 1,000 0,088

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ beton + vinyl S 0,0249 1,000 0,025

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ beton + vinyl, dlažba S 0,0141 1,000 0,014

16 VYTÁPĚNÍ Vytápění chlazení rekuperace NILAN Gott, infrapanely S 0,0803 1,000 0,080

17 ELEKTROINSTALACE Loxone, chytrá elektroinstalace S 0,0364 1,000 0,036

18 BLESKOSVOD ano S 0,0013 1,000 0,001

19 ROZVOD VODY pitná voda + rozvody šedé vody S 0,0211 1,000 0,021

20 ZDROJ TEPLÉ VODY NILAN VT 3130 + bojlet 80l napojený na fotovoltaiku S 0,0400 1,000 0,040

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,0020 0,000 0,000

22 KANALIZACE PVC S 0,0149 1,000 0,015

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
keramická deska, vestavěná elek. trouba, myčka, 
mikrovlna troubou, nerezovým  dřezem s drtičem S 0,0353 1,000 0,035

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 0,0175 1,000 0,017

25 ZÁCHOD zazdívací moduly TeCe S 0,0038 1,000 0,004

26 OSTATNÍ CH 0,0130 0,000 0,000

 Celkem 1,00000 0,9829
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9829 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 295,01 Kč/m3

Cena k 2016 bez pp                                         4 343 559,49 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou základní cenou
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Příloha č. 6 - Nákladová metoda ocenění s novými cenovými podíly a ZC, vzorek C 

 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu B (plochá střecha) typ Kč/m3

Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 9,5 × 11,1 × 6 Pmj m3 633,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Standard

CENOVÝ 
podíl 

Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 
žb desky (200mm) + extrudovaný polystyren XPS HBT 
300 X Foam, izolace proti zemní vlhkosti (300mm) S 0,1672 1,000 0,167

2 SVISLÉ KONSTRUKCE
Vápenopískovébloky 500x500mm, tl. 200mm, SDK 
příčky, eps greywall 250mm S 0,0617 1,000 0,062

3 STROPY žb deska , izolace podlah S 0,0418 1,000 0,042

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) dřevěné nosné prvky, izolace 400 mm minerální vata S 0,0960 1,000 0,096

5 KRYTINA STŘECHA PVC folie S 0,0615 1,000 0,062

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE pozink lindab S 0,0095 1,000 0,009

7 VNITŘNÍ OMÍTKY sádrová, vápenopísková omítka S 0,0340 1,000 0,034

8 FASÁDNÍ OMÍTKY silikátová zrnitá Weber S 0,0807 1,000 0,081

9 VNĚJŠÍ OBKLADY cihelný obklad Klinker Röben NFPS 17 S 0,0021 1,000 0,002

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelna, WC, kuchyň S 0,0101 1,000 0,010

11 SCHODY ocelové + dřevěné stupně S 0,0146 1,000 0,015

11 DVEŘE posuvné, otevíravé, foliované sklo S 0,0282 1,000 0,028

13 OKNA plastová, trojskla foliovaná s žaluziemi S 0,0879 1,000 0,088

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Parador Laminát 1040 dekor olše přírodní S 0,0249 1,000 0,025

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 0,0141 1,000 0,014

16 VYTÁPĚNÍ
elektrický kotel, podlahové, rekuperační a chladící 
jednotka 150/7 Ekonovent CO2 H BP S 0,0803 1,000 0,080

17 ELEKTROINSTALACE je S 0,0364 1,000 0,036

18 BLESKOSVOD zemnící pásek S 0,0013 1,000 0,001

19 ROZVOD VODY rozvody v plastu S 0,0211 1,000 0,021

20 ZDROJ TEPLÉ VODY
boiler + kolektor 16 trubic IVAR.SOLAR VACUUM 16 
VTN S 0,0400 1,000 0,040

21 INSTALACE PLYNU není S 0,0020 0,000 0,000

22 KANALIZACE vnitřní S 0,0149 1,000 0,015

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
vestavěný sporák, varná deska, mikrovlná trouba, dřez 
z kameniny, digestoř S 0,0353 1,000 0,035

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana, sprcha, umyvadla S 0,0175 1,000 0,017

25 ZÁCHOD WilleroyBosh, splachování vpředstěně S 0,0038 1,000 0,004

26 OSTATNÍ CH 0,0130 0,000 0,000

 Celkem 1,00000 0,9850
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9850 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 385,27 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         4 041 878,02 Kč

Vysvětlivky: 
S  standar

NS nadstandard

PS podstandard

CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou základní cenou
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Příloha č. 7 - Nová nákladová metoda ocenění vzorku Vratimov  

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu P typ Kč/m3

Základní cena                                dle výpočtu z diplomové práce ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 11,25 × 9 × 6 Pmj m3 608,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard
CENOVÝ 

podíl Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 
žb deska c20/25 s kari sítí, 150mm, styro EPS 100Z 
200mm S 16,7170 1,000 0,1672

2 SVISLÉ KONSTRUKCE Sendwix 240mm, isover thinner 300mm S 6,1740 1,000 0,0617
3 STROPY rovné S 4,1831 1,000 0,0418

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu)
foukaná izolace CL Plus 200mm, izolace Steico Joist SJ 
200 mm, dřevěné vazníky S 9,6042 1,000 0,0960

5 KRYTINA STŘECHA pvc krytina Protan S 6,1535 1,000 0,0615

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z titanzinkovaného plechu včetně parapetů S 0,9467 1,000 0,0095

7 VNITŘNÍ OMÍTKY vápenocementová S 3,4029 1,000 0,0340

8 FASÁDNÍ OMÍTKY silikátová S 8,0705 1,000 0,0807

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není CH 0,2109 0,000 0,0000

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně, S 1,0138 1,000 0,0101

11 SCHODY ocelové s dřevěnou stupnicí S 1,4637 1,000 0,0146

11 DVEŘE plastové sulko S 2,8159 1,000 0,0282

13 OKNA plastová sulko, trojsklo S 8,7861 1,000 0,0879

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ S 2,4947 1,000 0,0249

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ S 1,4111 1,000 0,0141

16 VYTÁPĚNÍ

Vytápění - Tepelné čerpadlo vzduch/voda Atrea TCV ECO 
6,3 
krbová kamna o výkonu do 10kW
Větrání - Duplex 390 ECV4 

S 8,0270 1,000 0,0803

17 ELEKTROINSTALACE jednoduchý softwarevoý systém, wifi S 3,6388 1,000 0,0364

18 BLESKOSVOD není CH 0,1330 0,000 0,0000

19 ROZVOD VODY studená, teplá, včetně zařízení na šetření vody, S 2,1071 1,000 0,0211

20 ZDROJ TEPLÉ VODY zásobníková ohříváč 160 l S 4,0037 1,000 0,0400

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,2000 0,000 0,0000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 1,4880 1,000 0,0149

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ lednice, mrazák, sporák, varná deska, digestoř, S 3,5309 1,000 0,0353

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 1,7474 1,000 0,0175

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování S 0,3760 1,000 0,0038

26 OSTATNÍ není CH 1,3000 0,000 0,0000

 Celkem 1,00000 0,9816
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9816 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 362,98 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         3 868 690,73 Kč
Vysvětlivky: 

S  standar
NS nadstandard
PS podstandard
CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou cenou zjištěnou  - VRATIMOV
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Příloha č. 8 - Nová nákladová metoda ocenění vzorku Bukovec  

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu P typ Kč/m3

Základní cena                                dle výpočtu z diplomové práce ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 7 × 12,8 × 6 Pmj m3 540,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard
CENOVÝ 

podíl Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ pěnosklo, beton, 800mm S 16,7170 1,000 0,1672
2 SVISLÉ KONSTRUKCE Porotherm P20 250mm, EPS 70 šedý 250 mm S 6,1740 1,000 0,0617
3 STROPY rovné S 4,1831 1,000 0,0418

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) Isover unirol 500mm, dřevěné laťování, jutadach S 9,6042 1,000 0,0960

5 KRYTINA STŘECHA falcovaná hliníková krytina S 6,1535 1,000 0,0615

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z titanzinkovaného plechu včetně parapetů S 0,9467 1,000 0,0095

7 VNITŘNÍ OMÍTKY jádrová S 3,4029 1,000 0,0340

8 FASÁDNÍ OMÍTKY silikátová S 8,0705 1,000 0,0807

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není CH 0,2109 0,000 0,0000

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně,  technická místnost S 1,0138 1,000 0,0101

11 SCHODY ocelové s dřevěnou stupnicí S 1,4637 1,000 0,0146

11 DVEŘE dřevo masiv S 2,8159 1,000 0,0282

13 OKNA dřevěné eurookna 90mm, trojsklo S 8,7861 1,000 0,0879

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ laminát S 2,4947 1,000 0,0249

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 1,4111 1,000 0,0141

16 VYTÁPĚNÍ
Krbová kamna s možností akumulace v šamotové vyzdívce 
a možností regulace uvolnění tepla, el. podlahové topení , 
infrapanely, solární panely 

S 8,0270 1,000 0,0803

17 ELEKTROINSTALACE jednoduchý softwarevoý systém, wifi S 3,6388 1,000 0,0364

18 BLESKOSVOD není CH 0,1330 0,000 0,0000

19 ROZVOD VODY
studená, teplá, včetně zařízení na šetření vody, retenční 
nádrž  S 2,1071 1,000 0,0211

20 ZDROJ TEPLÉ VODY solární panely + dohřev S 4,0037 1,000 0,0400

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,2000 0,000 0,0000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 1,4880 1,000 0,0149

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ lednice, mrazák, sporák, varná deska, digestoř, S 3,5309 1,000 0,0353

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 1,7474 1,000 0,0175

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování S 0,3760 1,000 0,0038

26 OSTATNÍ není CH 1,3000 0,000 0,0000

 Celkem 1,00000 0,9816
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9816 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 362,98 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         3 436 008,22 Kč
Vysvětlivky: 

S  standar
NS nadstandard
PS podstandard
CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou cenou zjištěnou  - BUKOVEC
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Příloha č. 9 - Nová nákladová metoda ocenění vzorku Blažovice 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu P typ Kč/m3

Základní cena                                dle výpočtu z diplomové práce ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 8 × 13,15 × 6 Pmj m3 630,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard
CENOVÝ 

podíl Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ betonový základ, 100+150 mm NEoFloor 031 S 16,7170 1,000 0,1672
2 SVISLÉ KONSTRUKCE VPC Kalksandstein 175mm, EPS Grey wall 320 mm S 6,1740 1,000 0,0617
3 STROPY rovné S 4,1831 1,000 0,0418

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) žb strop 140mm, EPS greywall 440 mm S 9,6042 1,000 0,0960

5 KRYTINA STŘECHA
plochá vegetační střecha, šikmá sedlová - keramická 
krytina 

S 6,1535 1,000 0,0615

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů S 0,9467 1,000 0,0095

7 VNITŘNÍ OMÍTKY sádrová S 3,4029 1,000 0,0340

8 FASÁDNÍ OMÍTKY fasádní silikátová S 8,0705 1,000 0,0807

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není S 0,2109 1,000 0,0021

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně, garáž, technická místnost S 1,0138 1,000 0,0101

11 SCHODY dřevěné S 1,4637 1,000 0,0146

11 DVEŘE Janošík rand S 2,8159 1,000 0,0282

13 OKNA trojsklo janošík rand bezfalcové S 8,7861 1,000 0,0879

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ vynil S 2,4947 1,000 0,0249

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 1,4111 1,000 0,0141

16 VYTÁPĚNÍ

Větrání Nilan Compact
Vytápění - přímotopy a topné rohože 
Ohřev vody - Nilan Compact 

S 8,0270 1,000 0,0803

17 ELEKTROINSTALACE jednoduchý softwarevoý systém, wifi S 3,6388 1,000 0,0364

18 BLESKOSVOD ano CH 0,1330 0,000 0,0000

19 ROZVOD VODY
studená, teplá, včetně zařízení na šetření vody, retenční 
nádrž  S 2,1071 1,000 0,0211

20 ZDROJ TEPLÉ VODY Nilan Compact S 4,0037 1,000 0,0400

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,2000 0,000 0,0000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 1,4880 1,000 0,0149

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
lednice, mrazák, sporák, varná deska, digestoř, myčka, 
mikrovlná trouba

S 3,5309 1,000 0,0353

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 1,7474 1,000 0,0175

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování

S 0,3760 1,000 0,0038

26 OSTATNÍ není CH 1,3000 0,000 0,0000

 Celkem 1,00000 0,9837
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9837 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 376,65 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         4 017 288,82 Kč
Vysvětlivky: 

S  standar
NS nadstandard
PS podstandard
CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou cenou zjištěnou  - BLAŽOVICE
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Příloha č. 10 - Nová nákladová metoda ocenění vzorku Čebín 

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu P typ Kč/m3

Základní cena                                dle výpočtu z diplomové práce ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 8,2 × 11 × 6 Pmj m3 540,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 0,90
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard
CENOVÝ 

podíl Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ 
žb deska C16/20 + kari síť, 150 mm, dekpir floor 240 
mm,

S 16,7170 1,000 0,1672
2 SVISLÉ KONSTRUKCE Vápenopískové zdivo 175mm, EPS grey 270 mm S 6,1740 1,000 0,0617
3 STROPY rovné S 4,1831 1,000 0,0418

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu)
žb vložkový strop 230mm,  TI eps 100s grey 350 mm, 
spádové klíny, eps grey 50 mm

S 9,6042 1,000 0,0960

5 KRYTINA STŘECHA kačírek 50mm, geotextilie 300g, hydroizolace pvc folie S 6,1535 1,000 0,0615

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z titanzinkovaného plechu včetně parapetů S 0,9467 1,000 0,0095

7 VNITŘNÍ OMÍTKY vpc omítka S 3,4029 1,000 0,0340

8 FASÁDNÍ OMÍTKY omítka 50 mm S 8,0705 1,000 0,0807

9 VNĚJŠÍ OBKLADY cihlový obklad S 0,2109 1,000 0,0021

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně S 1,0138 1,000 0,0101

11 SCHODY není S 1,4637 1,000 0,0146

11 DVEŘE plastové VD, Veka Softline S 2,8159 1,000 0,0282

13 OKNA
trojskla,  Plastová okna a balkonové dveře VEKA 
SOFTLINE 82

S 8,7861 1,000 0,0879

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ vynil S 2,4947 1,000 0,0249

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 1,4111 1,000 0,0141

16 VYTÁPĚNÍ

Větrání - DUPLEX 390 ECV4.D: rovnotlaká větrací 
jednotka pro centrální větrání, protiproudíý výměník s 
účinností 89%, podstropní rozvody
Zdrojem tepla je el. kotel výkonu 5kW, krbová vložka s 

S 8,0270 1,000 0,0803

17 ELEKTROINSTALACE jednoduchý softwarevoý systém, wifi S 3,6388 1,000 0,0364

18 BLESKOSVOD není CH 0,1330 0,000 0,0000

19 ROZVOD VODY studená, teplá, včetně zařízení na šetření vody S 2,1071 1,000 0,0211

20 ZDROJ TEPLÉ VODY
Ohřev TUV bude pomocí elektrokotle, krbové vložky a 
solárních kolektorů. Objem zásobníku TUV je 200 litrů.

S 4,0037 1,000 0,0400

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,2000 0,000 0,0000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 1,4880 1,000 0,0149

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
lednice, mrazák, sporák, varná deska, digestoř, myčka, 
mikrovlná trouba

S 3,5309 1,000 0,0353

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana a sprchový kout, umyvadla S 1,7474 1,000 0,0175

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování

S 0,3760 1,000 0,0038

26 OSTATNÍ není CH 1,3000 0,000 0,0000

 Celkem 1,00000 0,9837
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9837 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 6 376,65 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         3 443 390,41 Kč
Vysvětlivky: 

S  standar
NS nadstandard
PS podstandard
CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou cenou zjištěnou  - ČEBÍN
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Příloha č. 11 - Nová nákladová metoda ocenění vzorku Ivanovice  

 

Rodinný dům - § 13 Rodinný dům typu P typ Kč/m3

Základní cena                                dle výpočtu z diplomové práce ZC Kč/m3 3 330,00
Obestavěný prostor objektu                                           OP = š × d × v    OP = 12,15 × 10 × 6 Pmj m3 729,00
Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky ) K5 - 1,00
Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky ) Ki r. 2017 2,163
Pol. 

č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard
CENOVÝ 

podíl Koef.
UPRAVENÝ 

podíl

1 ZÁKLADY vč. ZEMNÍCH PRACÍ žb deska, podlahový polystyren 250 mm S 16,7170 1,000 0,1672
2 SVISLÉ KONSTRUKCE

dutinová cihelná tvárnice 250 mm, etics - fasádní 
polystyren ve dvou vrstvách, celkem 220 mm

S 6,1740 1,000 0,0617
3 STROPY rovné S 4,1831 1,000 0,0418

4 ZASTŘEŠENÍ (mimo krytinu) polystyren se spádovými klíny, 350 mm S 9,6042 1,000 0,0960

5 KRYTINA STŘECHA asfaltový pás S 6,1535 1,000 0,0615

6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE úplné z titanzinkovaného plechu včetně parapetů S 0,9467 1,000 0,0095

7 VNITŘNÍ OMÍTKY spojitá s těsnými spoji S 3,4029 1,000 0,0340

8 FASÁDNÍ OMÍTKY silikátová S 8,0705 1,000 0,0807

9 VNĚJŠÍ OBKLADY není CH 0,2109 0,000 0,0000

10 VNITŘNÍ OBKLADY koupelny, vany, WC, kuchyně S 1,0138 1,000 0,0101

11 SCHODY dřevěné S 1,4637 1,000 0,0146

11 DVEŘE Plastové, laminované s vložkou s XPS S 2,8159 1,000 0,0282

13 OKNA trojskla plastová, venkovní hliníkové žaluzie S 8,7861 1,000 0,0879

14 PODLAHY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ dřěvěná S 2,4947 1,000 0,0249

15 PODLAHY OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ keramická dlažba S 1,4111 1,000 0,0141

16 VYTÁPĚNÍ

rekuperace 
solární systém
Plynový kondenzační kotel Geminox

S 8,0270 1,000 0,0803

17 ELEKTROINSTALACE jednoduchý softwarevoý systém, wifi S 3,6388 1,000 0,0364

18 BLESKOSVOD není CH 0,1330 0,000 0,0000

19 ROZVOD VODY studená, teplá, včetně zařízení na šetření vody S 2,1071 1,000 0,0211

20 ZDROJ TEPLÉ VODY Solární systém + plynový kondenzační kotel Geminox S 4,0037 1,000 0,0400

21 INSTALACE PLYNU není CH 0,2000 0,000 0,0000

22 KANALIZACE odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC S 1,4880 1,000 0,0149

23 VYBAVENÍ KUCHYNĚ
lednice, mrazák, sporák, varná deska, digestoř popř. 
mikrovlná trouba, domácí pekárna, myčka

S 3,5309 1,000 0,0353

24 VNITŘNÍ HYGIENICKÉ VYBAVENÍ vana nebo sprchový kout, umyvadlo S 1,7474 1,000 0,0175

25 ZÁCHOD 
vestavěná splachovací nádržka s dvěma režimy 
splachování

S 0,3760 1,000 0,0038

26 OSTATNÍ není CH 1,3000 0,000 0,0000

 Celkem 1,00000 0,9816
Koeficient vybavení stavby  ( z výpočtu výše ) 0,9816 K4

Zákl. cena upravená bez  pp  ZC × K4 × K5 × Ki 7 069,98 Kč/m3

Cena k 2017 bez pp                                         5 154 012,33 Kč
Vysvětlivky: 

S  standar
NS nadstandard
PS podstandard
CH chybějící

NÁKLADOVÝ ZPŮSOB Nákladové ocenění s nově zjištěnými cenovými podíly a novou cenou zjištěnou  - IVANOVICE


