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Pokud se podíváme na roli nákladů z pohledu řídicích systémů v průběhu.
životního cyklu budovy, dojdeme k překvapivému zjištění..

Investice na jejich pořízení tvoří
průměrně 1 % celkových ná-

kladů na stavbu budovy, ale poz-
ději odpovídají zhruba za 80 %
provozních nákladů. Právě ná-
klady a možnosti úspor byly té-
matem rozhovoru s Michalem
Lomem, ze společnosti Tridium. 

Někteří investoři stavějí budovy
pro svou potřebu, jiní ji po dokon-
čení prodají… Liší se nějak jejich
přístup? 
Pokud budu brát v potaz výstavbu
nových budov, pak typ investora
je z našeho pohledu naprosto zá-
sadní. Soukromý investor, jehož je-
diným záměrem je budovu posta-
vit a obratem prodat, nemá velkou
motivaci příliš investovat do řídi-
cích systémů a dalších analytic-
kých nástrojů, protože na nich
může v krátkodobém horizontu
ušetřit, ale ve střednědobém
a dlouhodobém to pak přináší vyšší
provozní náklady. Koneckonců ono to větši-
nou platí obecně, nejen o řídicích systémech.
Pokud se budeme bavit o veřejném sektoru,
u nás jsou otevřená výběrová řízení a zadávací
dokumentace na velmi nízké úrovni. Hodně
spolupracuji s německými, anglickými či ra-
kouskými firmami, a pokud porovnám, jak to
funguje u nich a u nás, je zde velký rozdíl. My se
orientujeme na cenu, oni na kvalitu. Znamená
to, že jejich zadávací dokumentace požaduje
kvalitu a nejrůznější certifikáty, které u nás ne-
máme. V německy mluvících zemích např. po-
užívají normu AMEV, která naprosto přesně
specifikuje, jak spolu mají systémy komuniko-
vat. U nás není v naprosté většině případů po-
žadována ani základní certifikace BACnet, což
vede k tomu, že jsou instalovány systémy, které
jsou sice levné, ale tuto certifikaci vůbec ne-
mají. Nemusejí být tedy kompatibilní s ostat-
ními výrobci, což může investorovi zkompli-

kovat situaci v budoucnu, až bude chtít sy-
stém rozšířit. Pokud použije jiného výrobce,
může se stát, že systémy spolu nebudou ko-
munikovat. A opět jsme u vyšších budoucích
nákladů. Obecně u nás postrádám nastavení
standardů. Viděl jsem jednu zadávací doku-
mentaci na BMS (Building Management Sy-
stém), která měla půl stránky a ještě mám po-
cit, že zkopírovanou z Wikipedie. Naproti tomu
zadávací dokumentace pro německou vládu
zahrnuje dokument o 64 stranách, který
přesně specifikuje, co BMS bude obsahovat a co
se od něj požaduje. To u nás zatím chybí. Při-
tom stačí takový dokument jednou vytvořit
a pak jej upravovat podle konkrétních projektů.
Ale ten standard už bude daný. 

Jak budovy rozdělujete po provozní stránce?
Obecně nejdůležitější je rozdělení na investiční
a provozní výdaje, kde je známý účetní prob-

lém, kdy se provozní výdaje se pro-
mítají do nákladů najednou, za-
tímco investiční náklady se amor-
tizují postupně, o dobu několika
let. I to je jeden z důvodů, proč se
mnoho oborů přesouvá do posky-
tování služeb, což jsou náklady
provozní. Pro poskytovatele to zna-
mená pravidelný měsíční příjem
a pro příjemce pravidelný měsíční
výdaj. Z pohledu životního cyklu
budovy jsou pro nás nejdůležitější
výdaje, které dokážeme ovlivnit –
tedy výdaje na energie a údržbu.

Máte k dispozici analýzu a grafy
pro jednotlivé budovy. Co z tohoto
hodnocení je pro vás důležité? Jaký
je benefit?
Hodně vycházíme z výzkumu prof.
Rotermunda, kdy on a jeho tým
prováděli rozsáhlý výzkum zamě-
řený na životní náklady budovy. Na
grafu 1 (Zdroj prof. Rotermund)
můžete vidět průměrné náklady na

životní cyklus administrativní budovu. Z toho
vyplývá, že průměrně 76 % provozních ná-
kladů přichází až v průběhu života budovy. Tyto
výdaje zahrnují především náklady na energie,
údržbu apod. Lze tedy říci, že za tři čtvrtiny ži-
votních nákladů budovy je zodpovědný BMS.
Přičemž BMS představuje v průměru 1 % z ná-
kladů na výstavbu. Z toho je patrný ten obrov-
ský nepoměr. Je až s podivem, že se u nás BMS
a řídicí systémy netěší většímu zájmu. Nic-
méně je třeba říci, že i v tomto směru se u nás
dějí pozitivní změny. Graf 2 (Zdroj prof. Roter-
mund) ukazuje poměr nákladů na výstavbu
a následných provozních výdajů podle typu bu-
dovy a podle projektované životnosti. Například
kancelářské budovy se navrhují na 60 let, ne-
mocnice na 50 let atd. Z toho je patrné, že ně-
které typy budov dosahují provozních výdajů až
90 %. Typickým představitelem jsou právě
kancelářské budovy. 

Role nákladů při životnosti budovy

Cost role in a building’s lifespan



Jak do procesu vstupují řídicí systémy?
Rozdělil bych to na dvě části – řekněme na
spodní vrstvu, která zahrnuje senzory, akční
prvky a samotné regulátory, které umožňují
nastavovat jednotlivé technologie v rámci bu-
dovy. Horní vrstva zahrnuje centrální dispečink,
kde se jednotlivá data sbírají, vizualizují a lze
z nich vycházet při různých analýzách, na jejichž
základě lze zasahovat do systému a neustále jej
optimalizovat. Tím lze dosáhnout velkých úspor.
Další součástí je pak měření energií, jejich vy-
hodnocení a následná optimalizace.

Můžete uvést konkrétní příklad projektu –
třeba i ze zahraničí, jak lze ovlivňovat životnost
budovy?
Mohl bych uvést příklad z Německa, kde do ce-
lého procesu vstupují tzv. konzultační firmy,
které zastupují investora nejen při výstavbě,
ale zodpovídají za její životnost třeba v průběhu
dalších 30 let. Pokud vím, tak to u nás neexis-
tuje a jde o odlišný model. Celá myšlenka tkví
ve skutečnosti, že konzultační firma má velký
zájem na tom, aby se celá budova zrealizovala
co možná nejlépe a nejkvalitněji už od po-
čátku. To samozřejmě znamená vyšší vstupní
náklady, ale následné provozní náklady jsou
nižší. Celé se to ekonomicky ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu vyplatí. V koneč-
ném důsledku se to vyplatí i investorovi, jeli-
kož pak lze budovu lépe ocenit při případném
prodeji. Obecný princip je takový, že firma za-
stupuje investora při výstavbě a pak zodpovídá
za provoz budovy několik desetiletí. Tedy
i v případě, že investor budovu prodá, tatáž
konzultační společnost stále nese zodpověd-
nost za její provoz, garantuje určité spotřeby
energií, náklady na údržbu apod. Obecně zod-
povídá za určité ukazatele, které garantuje.
Pokud by tato očekávání nebyla naplněna, pak

by začaly přicházet penalizace a v extrémních
případech soudy. 

Hovoříte o konzultačních firmách v zahraničí.
Najdeme podobné i u nás, nebo lze očekávat
v krátké době jejich větší zapojení?
Přiznám se, že o tomto modelu u nás nevím.
Existují u nás EPC (Energy Performance Con-
tracting) projekty, což je také zajímavý způsob
financování energetických úspor, ale jde o zcela
odlišnou koncepci, která navíc platí spíše pro re-
konstrukce budov než pro jejich výstavbu. Nic-
méně očekávám, že i tento business model
k nám brzy pronikne. Osobně vím o jedné české
firmě, která se tím začíná zabývat, ale žádnou
konkrétní realizaci ještě nemá. Jak jsem zmínil
EPC, tak mě ještě napadá, že do budoucna lze
také očekávat projekty na optimalizaci CO2, je-
likož se budovy zateplily a utěsnily, ale nějak se
zapomnělo na větrání. Myslím, že největší prob-
lém obecně lze vidět především ve školách.

Je měření hladiny CO2 v dnešní době důležité?
Naprosto klíčové. Znám to sám, když jsem na
přednášce v místnosti plné lidí, kde není dobré
větrání, začnou vám po nějaké době padat oči,
ať je přednáška sebezajímavější. Je to tím, že
nedostatek čerstvého vzduchu člověka uspává. 

Arnošt WAgner / Foto: AlenA KAmAs

Investments for the purchasing of those sys-
tems comes on average to 1% of all costs

utilised for the construction of the building but
are later responsible for approximately 80% of
operational costs. And it is the costs and sav-
ing options that were the topic of discussion
with Michal Lom from the company Tridium. 

There are investors who construct buildings
for their own needs, others sell it once com-
pleted… is their approach somehow different? 
If I take into consideration the construction of
new buildings, the type of investor is then fun-
damental from our point of view. A private in-
vestor, whose only intention is to construct
the building and to immediately sell it has no
much motivation for investing in control sys-
tems and other analytic tools as he can save
on it in a shorter horizon but when looking at
it from a medium or long term horizon, one
can then acquire higher operational costs.
After all, this usually applies in general and not
only with regards to control systems. If we
speak about the public sector, tenders and as-
signment documentation are at a very low
level in our country. I co-operate considerably
with German, English and Austrian companies
and when comparing how it works in our and
their countries, the difference is vast. We
focus on price, they on quality. That means
that their assignment documentation requires
quality and all sorts of certificates that we
don’t even have here. In German speaking
countries, they, for instance, use the AMEV
norm, which exactly specifies as to how the
systems are to communicate with each other.
In our country, we mainly don’t even require
the basic BACnet certification, which leads to
the fact that though the systems installed are
cheaper, they do not have this certification.
They don’t need to be compatible with other
producers, which can complicate an in-
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When looking at a cost role from.
the point of view of control.
systems from within a building’s.
lifespan, we arrive at a surprising.
discovery..
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vestor’s situation in future when he/she
wants to extend the system. In case he uses
different producers, the systems might not
communicate with one another. And there we
come back to future higher costs. In general,
I lack a standard setting in our country. I’ve
seen one assignment documentation of Build-
ing Management System, which only con-
sisted of half a page and I even feel that it was
copied from Wikipedia. Compared with that,
assignment documentation for the German
government includes a 64-page document,
which clearly specifies what the Building Man-
agement System is to contain and what is re-
quired from it. This is still absent here. And the
only thing that needs to be done is to create
such a document once and for all then only
adjust it in accordance with particular pro-
jects. But the standard would already be set. 

How do you divide the buildings from an op-
erational point of view? 
What is generally most important is to divide
it on the basis of investment and operational
costs when the accounting issue is known and
when operational costs are reflected in the
costs all at once whilst the investment costs
are amortized gradually over a period of sev-
eral years. That is also one of the reasons why
many business segments are moved into the
area of services, which is covered by opera-
tional costs. This represents a regular income
for the providers and regular monthly costs
for the recipients. What is most important for
us from a building’s life cycle point of view are
costs that we can influence – those being en-
ergy and maintenance costs. 

You have analyses and graphs for individual
buildings. What is most important for you with
regards to this assessment? Where is the ben-
efit? 
We stem considerably from Professor Roter-
mund’s research where he and his team carried
out an extensive research, which specialises in
a building’s life costs. Graph 1 (Professor Roter-
mund’s source) shows average costs for an ad-
ministrative buildings life cycle. Stemming from
this is the fact that the average 76% of opera-
tional costs don’t arrive until the duration of the
building’s life. These costs mainly include costs
for energy, maintenance, etc. What can thus be
said is that the BMS is responsible for three
quarters of the building’s life costs. BMS, at the
same time, represents on average 1% of costs
for construction. This demonstrates an evident
disproportion. It is surprising that the BMS and
control systems don’t invite much interest. Nev-
ertheless, it is necessary to say that there are

also positive changes happening here. Graph 2
(Professor Rotermund’s source) shows the ratio
between construction costs and subsequent
operational costs in accordance with the type
of building and the proposed life span. Adminis-
trative buildings are, for instance, designed to
operate for 60 years, hospitals for 50 years, etc.
This shows that some types of building achieve
up to 90% of operational costs. Administrative
buildings represent a typical example. 

How do the control systems enter the pro-
cess?
I would divide it into two parts – let’s say into
the lower part, which includes sensors, active
components and the actual regulators, which
allow for setting the individual technologies
within the framework of the building. The
upper part includes a central control room
where the individual data is gathered, visual-
ized and from which one can stem from them
when carrying out various analyses on the
basis of which one is able to intervene with
the system and optimize it constantly. This
can achieve considerable savings. Another
part then includes energy measuring, its as-
sessment and subsequent optimisation.

Can you state a particular example of a pro-
ject – for instance from abroad – of how one
can influence a building life span? 
I can certainly state an example from Germany
whereby the whole process is entered into by
so called consultation companies, which rep-
resent the investor during construction and are
also responsible for its life span over the dura-
tion of the next 30 years, for example. As far as
I know, this does not exist in our country and
the model is different. The whole idea lies in the
fact that the consultation company is inter-
ested in the total building being realised in the
best and best quality way possible from the
very beginning. This naturally represents higher
initial costs but subsequent operational costs
are lower. All this pays off economically over
a medium and long term horizon. As a result,
this also pays off for the investor, as he is later

able to better evaluate the building in the case
of a sale. The general principle is that the com-
pany represents the investor during construc-
tion and is subsequently responsible for the
operation of the building for several decades.
That also means the instance whereby the in-
vestor sells the building and the same consul-
tation company still bears responsibility for its
operation and guarantees particular energy
consumption, maintenance costs etc. In gen-
eral, it is responsible for certain indicators
which it guarantees. If these expectations were
not fulfilled, there would come penalties and in
extreme cases even court action. 

You are talking about consultation companies
abroad. Can we find similar ones in our coun-
try or can we expect there to be more in the
near future? 
I must admit that I am not aware of such
a model in our country. There are the EPC (En-
ergy Performance Contracting) projects,
which also represent an interesting method
of funding of energy savings but this is an en-
tirely different concept, which, moreover, only
works for reconstructions rather than for con-
structions. However, I expect this business
model to arrive here soon. I myself know
about one Czech company which is starting to
attend to this but has no particular realisation
just yet. As I have already mentioned the EPC,
I also remembered that we can expect pro-
jects for CO2 optimisation in future as build-
ings were insulated and sealed and ventilation
was somehow forgotten. I think the biggest
problem can generally be seen in schools. 

Is the measuring of the CO2 level important
nowadays? 
It is the key issue. I know it myself when hav-
ing a presentation in a crowded room with
poor ventilation. Your eyes start becoming
heavy after some time, no matter how inter-
esting the presentation. The reason is that
a lack of fresh air makes one sleepy or even
sends one to sleep.  
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