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První budova v Česku získala certifikát kvality SBToolCZ 

Praha - První stavba v Česku získala 
tuzemský certifikát kvality s názvem 
SBToolCZ. Ten vyvinuli odborníci z Českého 
vysokého učení technického v Praze (ČVUT) 
a dalších tuzemských institucí. Certifikát 
dostala čtyřpatrová budova se 44 byty 
v ulici U Libeňského pivovaru v Praze 8. 
Oznámilo to dnes ČVUT.  
    Systém  s názvem  SBToolCZ  vychází 
z nástroje,  který  se  už  používá  v zahraničí. 
Vývoj  tuzemské  verze  systému  přizpůsobené 
českým  podmínkám  trval  několik  let.  Stavby 
hodnotí  nejen  z ekologických,  energetických  či 
ekonomických  hledisek,  ale  zohledňuje  také 
například  bezpečnost  v okolí  budovy  nebo 
možnost  obyvatel  z okolní  zástavby  najít 
dostatek  míst  pro  relaxaci.  Tuzemská  kritéria 
pro  přidělení  certifikátu  jdou  nad  rámec 
platných norem.  
    V zahraničí existuje řada dalších certifikačních systémů. Liší se od sebe hlavně metodikou a 
kritérii  pro  hodnocení  staveb.  Jsou  to  například  britský  systém  BREEAM,  americký  LEED, 
německý  DGNB  nebo  certifikace  GreenBuilding  platná  pro  Evropskou  unii.  Některé  stavby 
v Česku  už  přitom  mezinárodní  certifikáty  získaly.  Například  kancelářská  budova  Nordica 
v Ostravě získala certifikát GreenBuilding, sídlo ČSOB v Praze-Radlicích má certifikaci LEED.  
    V  Česku  od  roku  2009  existuje  způsob  hodnocení  energetické  náročnosti  staveb  určený 
zákonem.  Všechny  nové  budovy  nebo  rekonstrukce  staveb  s podlahovou  plochou  nad  1000 
metrů  čtverečních musí mít  takzvaný  průkaz  energetické  náročnosti  budov.  Z   certifikátu  lze 
zjistit, jak si konkrétní budova z hlediska energetické náročnosti vede. 
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