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1.1  EKONOMICKÉ VLASTNOSTI A NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU  

Jedným z cieľov trvalo udržateľnej výstavby je udržať dlhodobé celkové náklady budovy na čo 

najnižšej úrovni. Plánovači zvykli brať do úvahy len počiatočnú investíciu (náklady na 

výstavbu) potrebné na novú stavbu. Náklady na prevádzku a demontáž na konci životnosti 

boli ignorované. V dnešnej dobe je potrebné brať do úvahy aj náklady vyplývajúce z fázy 

používania (prevádzka, údržba, opravy a pod.) a konečného využitia alebo likvidácie 

stavebných konštrukcií a výrobkov. Tieto náklady by sa mali definovať už vo fáze plánovania 

formou nákladov na životný cyklus (LCC) alebo analýzy nákladov na životný cyklus (LCCA). 

 

Obrázok 1 – Obnova panelového bytového domu zvýšila jeho hodnotu a predĺžila jeho životnosť (Bratislava, 2016)  

Ekonomické vlastnosti budov zohľadňujú náklady alebo finančnú hodnotu počas životného 

cyklu budovy s cieľom znížiť náklady počas životného cyklu, náklady na udržateľnú ochranu a 

zvýšiť ekonomickú hodnotu budovy. Hodnotenie ekonomických vlastností možno vypracovať 

formou celkových náklady, resp. nákladov počas celej životnosti (WLC) alebo formou 

nákladov na životný cyklus (LCC). Normy týkajúce sa environmentálnych vlastností budov a 

inžinierskych stavieb sú znázornené na obrázku 2. 

 

Hodnotenie integrovaných vlastností budov podľa technickej komisie CEN/TC 350 

Udržateľnosť stavebných prác zohľadňuje 4 úrovne: 

- úroveň konceptu 

- úroveň rámca 

- úroveň budovy/inž. stavieb 

- úroveň produktu. 

 

Všeobecný rámec hodnotenia ekonomických vlastností budov je definovaný na 

medzinárodnej úrovni v ISO 15686-5 a na európskej úrovni v EN 15643-4. Princípy a pokyny 

týkajúce sa výpočtu nákladov životného cyklu na úrovni budovy sú definované v EN 16627. 
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Obrázok 2 – Ekonomické vlastnosti budov/inž. stavieb v normách 

Náklady počas životného cyklu (LCC) sú podľa EN 15643-4 náklady budovy alebo 

komponentu vznikajúce počas celého životného cyklu pri plnení jej technických a funkčných 

požiadaviek. Náklady životného cyklu sú podľa normy ISO 15686-5 náklady na majetok alebo 

jeho časť počas jeho životnosti pri splnení požadovaných vlastností. Inými slovami, 

predmetom LCC je výpočet a posúdenie stavebných nákladov, prevádzkových nákladov a 

nákladov na konci životného cyklu. Cieľom LCC je minimalizovať náklady životného cyklu, 

zlepšiť ekonomickú efektívnosť a chrániť kapitál a hodnotu (budovy). Náklady počas 

životného cyklu sú priamo spojené s výstavbou a prevádzkou budovy; tento prístup sa využíva 

najmä v stavebníctve. 

 

 

Obrázok 3 – Predmet a ciele udržateľnosti podľa J. L. Moro: DETAIL practiceFlooringVolume2, EditionDetail, 2016 

 

1.2  NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU A  CELKOVÉ NÁKLADY ŽIVOTNÉHO 

CYKLU 
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Rozdiel v používaní pojmov Celkové náklady (počas) životného cyklu - Whole Life Costing 

(WLC) a Náklady životného cyklu Life cycle costing (LCC) často nie je jasný. Celkové náklady 

(WLC) predstavujú ekonomické posúdenie zohľadňujúce všetky dohodnuté plánované 

významné a relevantné toky nákladov počas obdobia analýzy vyjadrené v peňažnej hodnote. 

Predpokladané náklady sú tie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie definovaných úrovní 

vlastností, vrátane spoľahlivosti, bezpečnosti a dostupnosti (podľa ISO 15686-5). Inými 

slovami, odhad celkových nákladov na nehnuteľnosť počas jej predpokladanej životnosti; 

vrátane kapitálových, prevádzkových nákladov a nákladov po skončení životnosti, ktoré sa 

zvyčajne používajú na prezentáciu klientovi. 

Obidve metódy sa používajú na určenie nákladovo najefektívnejšej varianty spomedzi 

porovnateľných alternatív nákupu, prevádzky, údržby a likvidácie akéhokoľvek projektu 

alebo procesov a na určenie stratégií optimalizácie nákladov v procese skorého plánovania. 

Výsledkom rozhodovacieho procesu na základe LCC/WLC je: 

- rozhodnutie, či adaptovať/prestavať existujúce zariadenie alebo poskytnúť nové (fáza 

investičného plánovania) 

- výber medzi alternatívnymi návrhmi (fáza návrhu a konštrukcie) 

- výber alternatívnych komponentov (stavba a fáza používania) 

- porovnanie predchádzajúcich rozhodnutí 

- odhad budúcich nákladov 

 

Obrázok 4 – LCC a WLC podľa ISO 15686-5  

 
Celkové náklady životného cyklu (WLC) predstavuje efektívny nástroj používaný na zníženie 
dlhodobých nákladov a maximalizáciu úspor na akomkoľvek stavebnom projekte. Klienti 
často nerozlišujú medzi LCC a WLC, ale v praxi chcú: 

- poskytnúť zákazníkom zníženie nákladov na energiu 

- posúdiť a zlepšiť trvanlivosť/špecifikácie 



5 
 

- pomáhať zákazníkom vytvárať (a znižovať náklady na) správu objektov a znižovať 

prevádzkové náklady budovy 

- meranie uhlíkovej stopy a environmentálnych nákladov počas celej životnosti 

- spĺňať kritériá financovania a získať prístup k financovaniu (fondom) 

 
V mnohých stavebných projektoch môžu počiatočné investičné náklady predstavovať len 

približne 20 % celkových nákladov, ktoré vlastníkovi vzniknú počas obdobia vlastníctva 

nehnuteľnosti – najmä ak sa zohľadnia účty za energiu a náklady na údržbu. Zatiaľ čo mnohé 

riešenia udržateľnej výstavby si môžu vyžadovať vyššie počiatočné investície, po zohľadnení 

prevádzkových nákladov časom zabezpečia návratnosť investície. Tento fakt je umocnený 

pridanou hodnotou objektu ako príspevkom k trvalej udržateľnosti, ktoré môžu zahŕňať aj 

zlepšenie výkonu užívateľov prostredníctvom vytvorenia pohodlnejšieho pracovného 

prostredia. Najvhodnejšie obdobie na použitie WLC je v počiatočných fázach návrhu. V 

priebehu projektu sa možnosti autorít ovplyvňovať náklady znižuje. Odhaduje sa, že 80 – 90 

% nákladov na prevádzku, údržbu a renováciu budovy vzniká v štádiu projektu. 

1.3  METÓDY NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU  

 
Budovy vždy predstavujú dlhodobú investíciu. Pozitívny vývoj (nárast hodnoty) je preto 

dôležitou charakteristikou ekonomickej kvality. 

Ekonomické hodnotenie vždy smeruje k holistickej optimalizácii ekonomických parametrov. 

To znamená, že opatrenia určené na optimalizáciu nákladov na životný cyklus musia byť 

primerane v súlade s hodnotou budovy a jej údržbou. 

 

Hlavnou výzvou je, že ekonomické parametre môžu byť ovplyvnené premenlivými faktormi. 

Medzi takéto vplyvy patrí okrem spôsobu využívania budovy a kvality služieb aj správanie 

užívateľov, klimatické podmienky, ako aj funkčné a technické vlastnosti budovy. Okrem toho 

sa každý z týchto faktorov môže počas obdobia pozorovania meniť. 

 

Budúci cenový vývoj závisí od vývoja medzinárodných cien komodít, výmenných kurzov ako 

aj nákladov na domáce výrobné faktory. To znamená, že ročné miery rastu cien musia byť 

stanovené a následne uplatňované jednotným spôsobom. Posúdenie nákladov musí 

dodatočne zahrnúť vplyv doby používania, ak sa táto doba líši od technickej životnosti 

budovy, čo je zvyčajne prípad, keď je budova veľmi závislá od konkrétneho špecifického 

spôsobu použitia (Smernica pre trvalo udržateľnú budovu). Obrázok 4 ukazuje, že 

následné/dodatočné náklady prevyšujú náklady na výstavbu budovy počas jej životnosti. 

Vysoká kvalita dokončenej stavby by mala viesť k výrazne nižším nákladom vo fáze 

užívania. To môže znamenať vyššie náklady na výstavbu, plánovanie a dizajn. Preto je dôležité 

zaoberať sa hodnotením už v počiatočnej fáze plánovania, aby sa určil potenciál optimalizácie 

a úspor. 
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Na posúdenie nákladov na životný cyklus budovy je k dispozícii niekoľko nástrojov a 

usmernení na spôsob výpočtu. Prvé kroky smerom k spoločnému užívateľskému štandardu 

pre LCC-reporting pre budovy boli podniknuté v oblasti facility managementu. Napríklad 

IFMA vyvinula usmernenia a výpočtové modely pre LCC. IFMA je celosvetovo najväčšia a 

najuznávanejšia asociácia pre profesionálov v oblasti facility managementu. Facility 

management je podľa ISO 41011:2017 organizačná funkcia, ktorá integruje ľudí, miesto a 

procesy do vybudovaného prostredia s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí a produktivitu hlavnej 

činnosti, inými slovami facility management zabezpečuje vhodnou údržbou a opravami 

požadovanú kvalitu budovy a náklady na prevádzku na čo najnižšej úrovni počas jej životnosti. 

Okrem nákladov na výstavbu a prevádzku budovy je potrebné brať do úvahy aj náklady na 

koniec životnosti. 

Výsledky LCC je možné zoskupovať, napríklad v EUR/m2 GFA (hrubá podlahová plocha), aby 

sa mohli použiť napríklad ako referenčná hodnota v procese včasného plánovania. Preto sú 

všetky náklady, ktoré sa skúmajú počas životného cyklu budovy, sčítané podľa zvolenej 

metódy mikroekonomického výpočtu. Rozdiel medzi týmito metódami je v tom, že 

dynamické prístupy zohľadňujú vývoj peňažných tokov v čase. 

V závislosti od zvolenej metódy môžu byť zahrnuté existujúce riziká, nepredvídané náklady, 

inflácia/deflácia. V praxi je metóda čistej súčasnej hodnoty (net present value –NPV) ako 

dynamická metóda najčastejšie prijímaným prístupom pre LCCA budovy. Statické metódy vo 

všeobecnosti nie sú vhodné na hodnotenie ekonomickej efektívnosti budovy/nehnuteľnosti. 

 

 

Obrázok 5 – Statické a dynamické metódy mikroekonomickej analýzy 

(https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Sustainable Building) 

https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Sustainable%20Building
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EN 15643-4 poskytuje dva rozdielne prístupy k hodnoteniu ekonomických vlastností. Na opis 

a vyhodnotenie ekonomických vlastností budovy slúžia dva indikátory – náklady na životný 

cyklus (povinné) a úspešnosť životného cyklu (dobrovoľné). 

Úspech životného cyklu navyše zahŕňa výnosy a iné príjmy vyvolané budovou (napr. príjmy z 

prenájmu) a parametre nesúvisiace s budovou ako umiestnenie. 

Možnosti na minimalizáciu rizík a vytvorenie predpokladov na udržanie vysokej hodnoty 

nehnuteľnosti musia byť zabezpečené už vo fáze plánovania prostredníctvom vhodných 

vlastností a charakteristík stavby. 

Faktory súvisiace so stavbou zahŕňajú napr. priestorovú efektívnosť, možnosť premeny a 

opätovného využitia (flexibilita a prispôsobivosť), odolnosť, trvanlivosť a energetické 

vlastnosti Tieto a ďalšie faktory priamo ovplyvňujú hodnotu a jej vývoj a tým aj stabilitu 

hodnoty nehnuteľnosti. 

Treba však poznamenať, že faktory súvisiace s budovou nemožno posudzovať a hodnotiť 

oddelene od parametrov týkajúcich sa lokality a trhu. Nehnuteľnosť má ideálnom prípade 

vlastnosti a charakteristiky, ktoré jej umožňujú reagovať na špecifické podmienky trhu a 

lokality a prispôsobovať sa alebo sa zmeniť v súlade s vonkajšími faktormi v priebehu času s 

minimálnou spotrebou zdrojov ako kľúčovým predpokladom maximálnej stability hodnoty. 

Adaptabilita nehnuteľnosti ovplyvňuje celkovú životnosť, a tým aj špecifické náklady budovy 

počas životného cyklu, ako aj súvisiace materiálové toky. 

 

Obrázok 5 ukazuje potenciál optimalizácie nákladov so zásahom a bez zásahu plánovaním 
optimalizovaným vzhľadom sa životný cyklus. Zatiaľ čo následné náklady prevyšujú, náklady 
s plánovaním optimalizovaným na životný cyklus by sa mali počas životného cyklu výrazne 
znižovať. 

 

Obrázok 6 –Vplyv potenciálu optimalizácie nákladov na úspory 

(https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Sustainable Building) 
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Obrázok 7 – zjednodušené kroky pri posudzovaní LCCA budov podľa EN 16627 
 

Jedným z výsledkov analýzy nákladov životného cyklu je časovo upravená suma (peňažná 

hodnota) na jednotku úžitkovej alebo hrubej podlahovej plochy v eurách na meter štvorcový. 

Porovnanie variantov založené na analýze nákladov na životný cyklus sa môže použiť už vo 

fáze plánovania, aby sa určil potenciál optimalizácie a úspor (pozri obrázok 7). 

 
Obrázok 8 – Grafické vyjadrenie porovnaní na základe posúdenia celkových nákladov životného cyklu podľa ISO 
15686-5:2017 

čas 

náklady 

návratnosť 

Ďalšie/dodatočné 
náklady 

Čistá 
úspora 
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Cieľom Posúdenia nákladov životného cyklu je kvantifikácia ekonomických dopadov napr. 

obytných budov. Účelom môže byť: 

• rozhodovací proces – porovnanie navrhovaných variant a ekonomických vlastností novej 

výstavby, rekonštrukcie a pod. 

• základ pre certifikáciu budovy 

• rozhodnutia o politike rozvoja 

• marketing 

 

Funkčný ekvivalent zahŕňa informácie ako 

• typ budovy 

• príslušné technické a funkčné požiadavky 

• spôsob používania (napr. obsadenosť) 

• požadovaná životnosť 

 

Ak klient nešpecifikuje referenčnú prevádzkovú životnosť, môže sa použiť návrhová životnosť 

budovy (podľa ISO 15686-1), ktorá bude vyjadrením návrhu životnosti. 

 

Hranice systému predstavujú rozhranie medzi technickým systémom analyzovaného 

produktu a prostredím alebo inými produktovými systémami. Pridružené vymedzujúce 

kritériá rozlišujú medzi relevantnými a nepodstatnými faktormi. Systémové hranice 

informačných modulov pre LCA sú podobné s jednou výnimkou: Náklady, ktoré vzniknú pred 

etapami výstavby (ako hodnota pozemku, poplatky, konzultácie, projekt atď.) sú priradené 

modulu „Fáza plánovania A0“. 

 

 

 
Obrázok 9 – Fázy životného cyklu budovy a systémové hranice analýzy LCCA.  

 

A0 
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Scenáre a informácie o produkte 

Informácie o produkte sa v jednotlivých fázach líšia: 

• Scenár pre fázu pred výstavbou (modul A0) poskytuje popisy a predpoklady súvisiace so 

začiatkom stavebných prác, napríklad výber miesta alebo existujúcej budovy na 

rekonštrukciu, dane za stavbu, poplatky pre odborníkov atď. 

• Scenár pre produkt a etapu výstavby (modul A1– A5) poskytuje informácie o všetkých 

nákladoch od ťažby surovín až po ukončenie stavebných prác. 

• Scenár pre fázu používania (modul B1 – B7) poskytuje predpoklady pre fázu užívania, 

prevádzky, napríklad stratégie výmeny hlavných komponentov používaných na vykurovanie, 

chladenie, osvetlenie a ohrev vody. 

• Scenáre pre etapu ukončenia životnosti (modul C1 – C4) poskytujú informácie pre scenáre 

dekonštrukcie, prepravy, spracovania odpadu a likvidácie budovy na konci jej požadovanej 

životnosti. 

 

Vzhľadom na relatívne vysokú referenčnú životnosť v stavebnom sektore je dôležité riadiť 
riziká týkajúce sa predpokladov a opomenutí. Možné parametre rizika a neistoty by sa mali 
brať do úvahy ako očakávaný príjem a náklady počas doby pozorovania, zmeny počas fázy 
používania zariadenia, technický vývoj, vývoj staveniska, budúce financovanie a zdanenie atď. 
 
Výber ekonomických údajov – použitie konzistentných údajov o nákladoch a ich správne 
priradenie k etapám životného cyklu je kľúčovým bodom. Objem a dostupnosť údajov sa v 
priebehu stavebného projektu neustále zvyšuje. 
 
Špecifikácia diskontnej sadzby má veľký vplyv na výpočet nákladov životného cyklu. Musí byť 
definovaná špecifická diskontná sadzba tak, aby zahŕňala časovo podmienenú zmenu 
hodnoty peňazí. Čím vyššia je diskontná sadzba, tým menší vplyv majú náklady, ktoré sa 
vyskytnú neskôr počas životného cyklu (napr. náklady na konci životnosti). Výber diskontnej 
sadzby musí zodpovedať miere inflácie. 
 
Miery eskalácie musia byť nastavené v závislosti od odhadovaného scenára eskalácie rôznych 
nákladových skupín (voda, energia, stavebné výrobky, služby atď.). Vzhľadom na veľký vplyv 
rôznych diskontných sadzieb a/alebo eskalačných sadzieb vo výpočtoch LCC by sa mal v 
každom prípade použiť scenár. Vo všeobecnosti sa s predpokladmi a opomenutiami v LCC 
musí zaobchádzať opatrne a musia byť úplne a transparentne zdokumentované. 
 
Čistá súčasná hodnota (NPV) je definovaná v EN 16672 ako súčet všetkých budúcich 
peňažných tokov, nákladov aj výnosov. Ak sú uvažované iba náklady, môže sa to nazývať čisté 
súčasné náklady (NPC) 
 
Komplexný register týkajúci sa údajov o nákladoch, ktoré sa musia brať do úvahy pri LCC, 
poskytuje EN 16627.  

 

Odhadovaná alebo predpokladaná životnosť produktu je dôležitým parametrom 

ovplyvňujúcim výpočet nákladov životného cyklu. Prognóza umožňuje kvantifikáciu 
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predpokladaných nákladov na prevádzku budovy a hodnotenie kvality súvisiacej so životným 

prostredím. Predpokladá sa, že jednotlivé komponenty ako okná, dvere, obklady, podlahy 

atď. je potrebné počas životnosti celej budovy (vo všeobecnosti 50-100 rokov) niekoľkokrát 

vymeniť. Životnosť komponentov sa odhaduje na 5-80 rokov, preto sa predpokladá, že 

potrebujú niekoľko cyklov obnovy. Technická životnosť je doba, počas ktorej môže výrobok 

úplne plniť svoje pridelené funkcie za predpokladu, že bol vyrobený v súlade s prijatými 

pravidlami stavebnej technológie a že údržba bola primeraná. Efektívna životnosť produktu 

nie je nevyhnutne rovnaká ako jeho technická životnosť. Môže byť kratšia (alebo dlhšia) z 

ekonomických dôvodov, z hľadiska zastaranosti alebo na základe intenzity používania. 

Životnosť/prevádzková životnosť je časový úsek po výstavbe/montáži, počas ktorého budova 

alebo jej časti spĺňajú alebo prevyšujú požiadavky na úžitkové vlastnosti. 

Referenčná (prevádzková) životnosť (RSL) je priemerná technická životnosť komponentov 

alebo podľa EN 15643-1 životnosť stavebného výrobku, o ktorej je známe, že sa dá očakávať 

pri konkrétnom súbore, t. j. referenčnom súbore, za prevádzkových podmienok a ktorý môže 

tvoriť základ pre odhad životnosti za iných podmienok používania. 

Odhadovaná životnosť (ESL) je očakávaná/predpokladaná životnosť komponentov, berúc do 

úvahy aspekty ovplyvňujúce vlastnosti a degradáciu komponentov. 

Referenčná doba sledovania (RSP) je s klientom dohodnnutá doba, počas ktorej sa analyzuje 

budova/komponent. 

Starnutie je strata alebo zhoršenie vlastností (únosnosť, elasticita atď.) v dôsledku 

fyzikálnych, chemických a biologických vplyvov alebo havárií. Trvanlivosť je schopnosť 

zachovať požadovanú technickú kvalitu počas životnosti vzhľadom na požadovanú údržbu. 

Zastaranosť znamená stratu hodnoty v dôsledku nedostatočnej údržby, zmeny noriem, 

predpisov, štýlu interiéru alebo nedostatočnej efektívnosti nákladov. 
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Obrázok 10 – Rozdiel medzi starnutím a zastaranosťou 

 

Fáza užívania budovy je prepojená s jej prevádzkou, požadovaný komfort prevádzky budovy 

súvisí s riadnym plnením funkcie každej zložky. Aby sa predišlo degradácii alebo zlyhaniu 

stavebných komponentov, je dôležité dodržiavať pravidelnú a systémovú údržbu. 

 

Cieľom údržby budovy je: 

• zabezpečiť, aby budovy a súvisiace služby boli v bezpečnom stave, 

• zabezpečiť, aby boli budovy vhodné na používanie, 

• zabezpečiť, aby stav budovy spĺňal všetky zákonné požiadavky, 

• vykonávať údržbu potrebnú na udržanie hodnoty fyzických aktív, 

• vykonávať práce potrebné na udržanie kvality stavby 

 

 

Typy údržby podľa ISO 15686-5: 

• preventívna údržba, 

• operatívna (korektívna) údržba, 

• odložená údržba 

 

Obnova hodnoty (zachovanie/zvýšenie) 

Renovácia, renovácia, premena 

Zastaranosť  
Nekontrolovateľné, 

nepredvídateľné, nestále 

Starnutie  
Kontrolovateľné, predvídateľné, 

nepretržité 

Zdržanie starnutia  
Kontrola, servis, údržba, výmena 

Strata hodnoty 

Strata schopnosti prvku uspokojivo plniť 
funkciu  vzhľadom na zmeny vo funkčných 

požiadavkách 
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Obrázok 11 –Typy údržby podľa EN 13306:2017 

 

1.4  VSTUPY PRE HODNOTENIE LCC 

 

• Typ a účel budovy, prevádzka, funkčný ekvivalent 

• Špecifiká lokality 

• Doba sledovania 

• Informácie o typoch nákladov na posúdenie – na výstavbu, prevádzka 

• Definovanie nákladov a ich posudzovanie – 

• Náklady na odstránenie, rozobratie 

• Zostatková hodnota  

• Príjem a výnos 

• výstupy 

• Stanovenie alebo informácie o úrovni podrobnosti odhadu nákladov 

• Referenčné hodnoty 

• Úroková sadzba 

• Úroveň cien výstavby 

• Úroveň cien prevádzkových nákladov 

• Informácie o daniach 

• Definovanie potreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a vetranie, 

potreba pitnej vody, množstvo odpadovej vody,  

• Náklady na čistenie, prevádzku, inšpekciu, opravy, obnovu, modernizáciu, rozobratie, 

odstránenie 

• Výpočet prevádzkovej životnosti jednotlivých komponentov 

• Hodinové sadzby vybraných služieb 

• Sadzby za dodávku energií  a vody 

• Ročné navýšenie cien za dodávky energií, vodné a stočné, menežment údržby, obnovy 

atd. 

 

údržba 

Predbežná 
údržba 

Operatívna 

údržba
Podmienená 

údržba 

Plánovaná, 
podľa požiadaviek 

Plánovaná  Okamžitá Odložená 

Preventívna 

údržba
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1.5  POLITIKA UDRŽATEĽNOSTI  

 

Vo svete existuje množstvo kampaní a politík, ktoré povzbudzujú klientov, aby 

stavali/renovovali udržateľné budovy. Jednou z nich je platforma Renovate Europe. 

Cieľ kampane Renovate Europe je ambiciózny: 

 

• znížiť energetickú náročnosť fondu budov v EÚ do roku 2050 o 80 %, aby sa do 

polovice storočia dosiahol štandard budov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB) 

• Zabezpečiť dlhodobý záväzok v oblasti ambícií a politík 

• Podpora a pomoc pri implementácii realizovateľnej dlhodobej stratégie obnovy (LTRS) 

na národnej/regionálnej/miestnej úrovni 

• Zlepšiť prístup k financovaniu (daňové stimuly, nízko úročené pôžičky alebo 

odstraňovanie regulačných bariér napríklad v regulácii nájomného) 

• Podporovať budovanie kapacít (facilitácia, informácie, školenia a vzdelávanie) 

• Byť príkladom – renovovať verejné budovy 

 

Obrázok 12 – Grafické vyjadrenie kampane Renovate Europe https://www.renovate-europe.eu 

V posledných rokoch sa množstvo štúdií venovalo prvkom „projektového zámeru (business 

case)“ zelených budov. Projektový zámer zelených budov – Prehľad nákladov a prínosov pre 

developerov, investorov a obyvateľov bol zverejnený na www.worldgbc.org. 

 

Štúdia sa zaoberala 

• Nákladmi na projekt a výstavbu 
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• Hodnotou nehnuteľnosti 

• Prevádzkovými nákladmi 

• Produktivitou a zdravím na pracovisku 

• Zmierňovaním rizika 

 

Výsledky štúdie možno zhrnúť nasledovne: 

• Zelené budovy nie sú nevyhnutne drahšie 

• Zelené budovy sa ľahšie prenajímajú, nájomníci sú ochotní platiť viac (a očakávajú 

zľavu pre neudržateľné budovy) 

• Zelené budovy šetria peniaze prostredníctvom zníženej spotreby energie, vody, 

nižšie prevádzkové náklady a náklady na údržbu 

• Úspory energií umožnia výnimočný dizajn a spôsob výstavby, s kratšou dobou 

návratnosti 

• Zdravé a kvalitné vnútorné prostredie zvyšuje produktivitu práce, zdravie a 

komfort zamestnancov/užívateľa budovy, výsledkom je lepší výnos 

• Rizikové faktory udržateľnosti môžu ovplyvniť príjem z prenájmu, hodnotu majetku 

a návratnosť investícií, čím sa zvyšuje riziko zastaranosti 

• Znížené nároky na údržbu poskytujú menší rozsah narušenia normálnej prevádzky.  

• Keď sú investori a užívatelia viac informovaní o environmentálnych a sociálnych 

vplyvoch zastavaného prostredia a budú sa o ne zaujímať, budovy s lepšou 

udržateľnosťou budú mať lepšiu obchodovateľnosť. 

• Zelené budovy dokážu ľahšie prilákať nájomníkov a zabezpečiť vyššie nájomné a 

predajné ceny. 

• Tam, kde zelené budovy generovali vyššie predajné ceny, je tento nárast hodnoty 

spôsobený najmä vyššími nájomnými, nižšími prevádzkovými nákladmi, vyššou 

mierou obsadenosti a nižšími výnosmi. 

• Na trhoch, kde je zelená viac mainstreamová, existujú náznaky vznikajúcich 

„hnedých zliav“, kde sa budovy, ktoré nie sú zelené, môžu prenajať alebo predávať 

za menej. 

• Pochopenie toho, čo definuje zelené budovy a poháňa dopyt v každom ohľade, je 

nevyhnutné, keďže podmienky na miestnom trhu majú významný vplyv na 

hodnotu týchto budov. 
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Obrázok 13 – Životný cyklus administratívnej zelenej budovy (https://www.worldgbc.org/) 

Pojem „hodnota majetku“ budovy má pre rôzne zainteresované strany v sektore 

nehnuteľností odlišný význam (pozri obrázok 14). 

 

 

 

 

 

nadobudnutie 



17 
 

 

 

 

 
Obrázok 14  – Názory zainteresovaných strán, ktoré ovplyvňujú hodnotu zelených budov 
(https://www.worldgbc.org/) 
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Obrázok 15 - Hlásený nárast miery obsadenosti zelených certifikovaných kancelárskych budov v porovnaní s 
konvenčnými kancelárskymi budovami (v súlade s predpismi) (https://www.worldgbc.org/) 
 
 

Z obchodného hľadiska je návrh zelených budov základom pre zlepšenie zdravia a 
produktivity zamestnancov. 
 

 
 

Obrázok 16 – Analýza čistej súčasnej hodnoty prevádzkových nákladov a benefity v oblasti productivity a zdravia 
v budovách s certifikátom LEED (https://www.worldgbc.org/) 

https://www.worldgbc.org/
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