
Udržitelná výstavba, CO2 stopa 

a srážka s úředním šimlem
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Panattoni – představení společnosti
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● Nejaktivnější stavitel průmyslových zón v Evropě

● Vznik v 80. letech v USA, soukromá společnost

● Od roku 2005 přes 10,5 milionu m2 moderních 

průmyslových prostor v Polsku, České republice, Německu 

a Velké Británii

● Specialista  na revitalizaci brownfieldů a ekologickou 

výstavbu – v ČR číslo 1 v certifikaci BREEAM

● V České republice v přípravě přes 2 mil. m2 brownfieldů

● Dobrý soused, který vždy klade důraz na rozvoj svého 

okolí



Panattoni – nejaktivnější stavitel průmyslových zón  v Evropě

● Více než 400

real estate profesionálů pracujících z 17 kanceláří v EU

● Více než 10,500,000 m2

vybudovaných průmyslových nemovitostí v EU od roku 2005

● Více než 1,700,000 m2 

ve výstavbě v zemích EU - 98% obsazenost budov

● Více než 4,300,000 m2 

spravovaných nemovitostí (property management) v EU

● Více než 742,000 m2 

spravovaných nemovitostí (property management) v ČR

● Více než 40 real estate

profesionálů v ČR

● Více než 1,150,000 m2

vybudovaných  průmyslových nemovitostí od roku 2000 v ČR



Panattoni jako lídr na českém trhu
stále více zdůrazňuje používání
ekologických a udržitelných řešení ve
svých projektech.

V souladu s evropským konceptem
udržitelnosti Go Earthwise, který
společnost přijala, jsou všechny nové
investiční projekty Panattoni
certifikovány minimálně na úroveň
BREEAM New Construction Very
Good.

Projekty Panattoni snižují emise CO2
např. díky zvýšené izolaci stěn a střech
a jsou obecně zaměřené na šetrnost k
životnímu prostředí a kvalitnímu a
zdravému pracovnímu prostředí pro
zaměstnance.

• Správné nakládání s dešťovou 
vodou

• Certifikované stavební 
materiály

• Minimalizace emisí CO2

●Panattoni – jednička v udržitelné výstavbě v ČR
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Certifikováno

568 680 m2

BREEAM certifikace 

Panattoni standard
Odpovědnost společnosti 
přesahuje samotnou budovu a 
pečlivě zvažuje širší dopad na 
okolí



Udržitelná výstavba – certifikace BREEAM
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Proces certifikace BREEAM New Construction začíná již ve 
fázi přípravy pozemku:
o Revitalizace brownfieldu
o Měření uhlíkové stopy stavebních prací
o Recyklace stavební suti přímo na místě

Certifikace pokračuje i v průběhu výstavby:
o Využívání ekologických materiálů a udržitelných principů
o Eliminace negativních vlivů stavebních prací na okolí
o Nakládání s odpadem
o Dopravní obslužnost a spotřeba energie

BREEAM certifikace sleduje i parametry dokončené budovy:
o Nakládání s dešťovou vodou
o LED osvětlení
o Měření spotřeby energií
o Podpora elektromobility
o Napojení na cyklostezky a zázemí pro cyklisty
o Kvalita pracovního prostředí



Příklady recyklace brownfieldů

Panattoni Park Cheb South

Brno Airport



●Udržitelná výstavba

● Průřez budovou s ukázkou 

udržitelných prvků

○ Vytápění (tepelná čerpadla) –

studie pro Daimler (nezmiňovat) 

– vytáhnout podklady CO2 

neutral budovy (Vláďa Muller)

● Ekonomika udržitelnosti

○ Náklady na vyšší stupně 

BREEAM certifikace – dle 

odpovědí do médií od Marcelky

● Sladění zájmů – společenských, 

ekonomických a ekologických
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Výběr materiálů s 

environmentálními 

certifikáty a bez 

zdraví škodlivých 

látek

Vytápění zajištěno 

plynovými infrazářiči, 

umístěnými pod 

stropem haly

Instalovány vodu 

šetřící prvky.

Dešťová voda je 

svedena do retenční 

nádrže a řízeně 

vsakována. 

Fasáda a střecha se 

světlou barvou pro 

snížení efektu 

tepelného ostrova. 

Obálka budovy a 

prostor nakládacích 

doků kontrolován 

termokamerou

Zónované LED osvětlení a 

SMART monitoring spotřeby 

energií a vody

Světlíky pro zajištění 

denního světla a 

snížení energetické 

náročnosti 

Polohovatelné okenní žaluzie 

kancelářského vestavku

snižující potřebu chlazení a 

zabraňující oslnění 

zaměstnanců

Světlá zámková 

dlažba, která se 

nepřehřívá a 

částečně vsakuje 

dešťovou vodu do 

podloží



V průměru jde v ČR, díky přísné legislativě, o navýšení nákladů na výstavbu, pro 
dosažení mezinárodní certifikace BREEAM New Construction, jen v řádu jednotek 
procent:

● v úrovni Very Good: 1 – 2 %
● v úrovni Excellent: 2 – 3.5 %
● v úrovni Outstanding: 2.5 – 5 %

Náklady na udržitelnou průmyslovou výstavbu jsou vyšší, nejen nákladnějšími 
stavebními postupy a použitými materiály, ale i náklady na zpracování certifikace, 
certifikační poplatky a samozřejmě i dodatečnými náklady na vylepšení a opatření, které 
z podmínek certifikace vyplývají. 

Ze zvýšených nákladů na výstavbu budovy s ambicí získat vysoké hodnocení v rámci 
certifikace, můžeme jmenovat například:  

● zesílenou izolaci pláště
● vylepšené řízení a sledování spotřeb energií
● venkovní stínící žaluzie
● infrastruktura pro cyklisty
● měření obálky budovy termokamerou
● nabíjecí stanice na elektromobily
● systém recyklace dešťové vody, apod. 

Obecně jsou zvýšené náklady závislé na počáteční vybavenosti budovy a jejího okolí, 
velikosti budovy a parkovišť a také dle typu pozemku – zda se jedná o brownfield nebo 
greenfield. 8

●Náklady na certifikaci



Obecně k uhlíku:

● Uhlíková neutralita znamená rovnováhu mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z 

atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku

● Uhlíkové úložiště je jakýkoli systém, který pohlcuje více uhlíku než emituje. Hlavními 

přírodními zachytávači uhlíku jsou půda, lesy, oceány. Podle odhadů odstraňují cca 10 

Gt CO2 ročně. Roční globální emise dosáhly v roce 2019 38 Gt CO2. Proto je nutné 

snížit emise CO2, aby bylo dosaženo klimatické neutrality. 

● Budovy jsou odpovědné za cca 40% spotřeby energie v EU a 36% emisí skleníkových 

plynů.

● V rámci nového klimatického zákona se EU vč. ČR zaváže dosáhnout uhlíkové 

neutrality do roku 2050

EU Regulace:

● Směrnice o Energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti mají 

směřovat k:

○ Do roku 2050 vysoce energeticky účinného a dekarbonizovaného fondu budov

● První evropský klimatický zákon na úrovni celé EU

○ Dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů pro země EU jako celek, 

zejména snižování emisí, investováním do zelených technologií a ochranou ŽP

CO2 - Uhlíková neutralita
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Automobilový průmysl na cestě k uhlíkové 

neutralitě

o Společnost BMW si stanovila cíl snížit do roku 

2030 své emise uhlíku na auto nejméně o 

jednu třetinu. BMW plánuje dosáhnout těchto 

cílů kombinací vývoje a prodeje elektrických 

vozidel (včetně nově ohlášených elektrických 

verzí sedan řady 5 a kompaktního SUV X1) v 

kombinaci se začleněním udržitelnějších 

materiálů a zejména spoluprací s celým 

dodavatelským řetězcem na udržitelné 

výrobě a využíváním čisté energie.

o Ford oznámil, že se do roku 2050 stane 

uhlíkově neutrální společností. 

o Společnost Volvo Cars - vlastněná čínskou 

společností Geely Holding - se zavázala, že do 

roku 2040 bude uhlíkově neutrální. Do roku 

2025 plánuje společnost Volvo Cars snížit 

stopu CO2 každého automobilu, který vyrábí, o 

40 procent. 



●Strategie World Green Building Council
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CO2 neutrální budova – co to znamená?: 

● Jasná evidence všech zdrojů emisí. započítává se zabudovaný i provozní uhlík. 

● Vysoce energeticky účinný návrh systémů HVAC, osvětlení a SMART systémy pro řízení a monitoring 

budov vč. vodního managementu

● Snížení zabudovaného uhlíku výběrem vhodných materiálů a technologií, případně recyklací přírodních 

zdrojů a využití cirkulární ekonomiky (zejména na brownfieldech)

● Instalace obnovitelných zdrojů energie “on-site” (solární, geotermální, větrná, …)

● Použití offsetů jen z certifikovaných programů nejlépe lokálního charakteru

● Optimalizace budovy pro snížení uhlíkové stopy po celou dobu svého životního cyklu

Provozní uhlík – co to je?:

● Emise z energie pro udržení tepla, chladu, větrání, osvětlení, přípravu TUV, apod. -> spotřeba elektřiny a 

zemního plynu, případně CZT (centrální zdroj tepla)

●CO2 neutrální budova
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Různé přístupy k redukci CO2 stopy
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Kompenzace CO2e

• Česká pobočka Panattoni díky kompenzaci 

CO2e dosáhla v roce 2021 uhlíkové neutrality

• V roce 2020 vyprodukovala 80t CO2e a 

výsadbou stromů a zeleně vykompenzovala 

dvojnásobek CO2e.

Využití obnovitelných zdrojů energie:

• Volba dodavatelů s certifikovaným zdrojem 

energie z vodních elektráren, větrných farem 

nebo solárních elektráren.

• Panattoni v EU již podepsalo smlouvy na 

dodávku téměř 250 000 MWh zelené energie. 

Mezi prvními budou průmyslové Panattoni 

parky v Polsku. 

Výstavba CO2 neutrální budovy

• Příklad: OEM distribuční centrum



Koncepce CO2 neutrální budovy

Zadání studie pro výstavbu CO2 neutrální logistické budovy:

● Budovy: Hlavní budova s administrativní částí a pracovními ostrůvky, vedlejší budovy (kantýna,…)
● Plocha haly: cca 104 000 m2 - hlavní budova. Budova s rozměrem přibližně 120 – 169 m x 500 m.
● Hlavní činnosti: pomalo-obrátkový sklad (náhradní díly pro automotive), administrativní zázemí, 

kantýna, pracovní ostrůvky, kanceláře
● Provozní doba: 16/6 (16 h denně 6 dní v týdnu), práce 6 – 22, směny 2 x 8 h, tj. cca 300 dní v roce
● Počty osob: 100 osob/den v administrativní části, 2 x 100 osob/den ve skladové části
● Požadovaná teplota na vytápění: 17°C 
● Požadovaná teplota na chlazení: Obvykle se realizuje na 26°C. 
● Preferované způsoby vytápění: podlahové s prediktivní regulací
● Preferované zdroje:

· 5 tepelných čerpadel, decentralizovaná umístění, výkon 750 kW (celkem: 3,75 MW)
· Fotovoltaický systém s minimálním výkonem 2 250 kWp
· Přídavný agregát s minimální kapacitou / výkonem 900 kWh / 240kW

Požadavky: 

● Provozní „CO2-neutralita“, tj. během provozu je požadovaná energie vyráběna z OZE bez použití 
fosilních paliv.

● Celkový ekologický koncept zahrnující vnější plochy, střechy a celkovou rovnováhu ŽP.
● Bez nutnosti kompenzace či poplatků za REC či zelenou energii.
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Koncepce CO2 neutrální budovy

Náklady na výstavbu CO2 neutrální budovy oproti standardní budově dle studie:

● Celkové navýšení nákladů výstavby pro rozsáhlé budovy (>100 000 m2): cca 15 %

● CO2 neutrální nosná konstrukce budovy: 5 %

● CO2 neutrální izolace pláště budovy: 12 %

● Vytápění nízkoteplotními tělesy: 24 %

● Tepelná čerpadla: 29 %

● Fotovoltaické panely a baterie: 30 %
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Srážka s úředním šimlem
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● Průmysl tvoří lehce nad 30 % HDP (v Německu cca 27 %)
● Stát dnes neřeší tvorbu nových strategických průmyslových zón
● Aktuální nastavení rozpočtového určení daní není motivační pro lokální rozvoj průmyslu
● Kraje + obce mají z rozpočtového určení daní jen minimální příjem proto také vznik zón nepodporuje
● Výrobcům není tedy možné nabídnou konkurenceschopnou nabídku lokalit oproti zahraničí (Německo, 

Polsko)
● Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo ignorovat územní plány a již schválené oblasti pro rozvoj 

průmyslu
● Zástupci MŽP se schovávají za předpoklad, že územní plány jsou zastaralé a neberou v potaz potřeby 

ochranu půdy
● Toto je v rozporu s dosavadní praxí a tento přístup ztěžuje či zcela znemožňuje expanzi firem
● I u zavedených průmyslových lokalit se nedá bohužel předpokládat, že následná výstavba bude snadná či 

obdobná minulosti

● Příklad: Rozvoj výrobního závodu Lear Corporation (Panattoni Park Stříbro)
○ Z tohoto projektu jsme zjistili, jaké kroky je potřeba podniknout, aby se investice realizovala a 

jaké argumenty je nutné dodávat k žádostem o povolení a vynětí ze ZPF
○ Interní směrnice ministerstva bránící vynětí ze ZPF není k dispozici veřejnosti, ale přesto se jí 

úředníci řídí i na úrovni krajů
○ Máme know-how, jak i v této situaci projekt dodat a ověřili jsme si, že transparentní postup vede 

k dokončení projektu 

● Apel na včasné povolovací procesy
○ Právní jistota a závaznost územních plánů není v ČR na úrovni západních zemí
○ Průmyslový development je dynamický a stále komplexnější obor a je potřebné lokální know-how



Dopad přímých zahraničních investic na ekonomiku 

od vstupu ČR do EU (v miliardách EUR)
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Mzdy a mzdové odvody (finanční společnosti)

Mzdy a mzdové odvody (nefinanční společnosti) 

Čistý reinvestovaný zisk a nový vlastní kapitál

Daň z příjmu právnických osob před případnými daňovými úlevami

Čistý repatriovaný zisk a příjem z dluhu

Přijaté dotace

Daň z výroby a dovozu (finanční i nefinanční společnosti)



Shrnutí

17

● Udržitelná výstavba
○ Nebojte se jít cestou certifikace dle mezinárodních standardů
○ Konkurenční výhoda ČR oproti jiným státům EU (přísnější normy)

● CO2 stopa
○ CO2 neutralita není jen proklamace Evropské komise
○ Již dnes minimalizaci CO2 stopy řeší reálně celá řada OEM včetně celého 

dodavatelského řetězce

● Srážka s úředním šimlem
○ Překážky průmyslovému developmentu v ČR neklesají, ale rostou
○ Pomalá či nesprávná implementace EU legislativy brzdí rozvoj ČR 
○ ČR ztrácí konkurenceschopnost i díky pomalým a komplikovaným administrativním 

procesům



CZECH REPUBLIC 

Panattoni 

Šporkovský palác, V Celnici 1034/6 

110 00 Prague 1 

Czech Republic 

czinfo@panattoni.com 

www.panattoni.cz 

www.panattonieurope.com/cz
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