Profil kandidátů do představenstva CZGBC 2017
Tomáš Andrejsek, ELAN Interior

Krátká informace

Short Information

V oblasti stavebnictví a zejména interiérů se pohybuji od
roku 1998. Založil jsem české zastoupení firmy KALDEWEI,
které jsem téměř deset let vedl. Od roku 2011 vedu České
zastoupení firmy BENE, které jsem spolu s kolegou v roce
2014 formou Management buy-out odkoupil. Pod novou
značkou ELAN Interior jsme se etablovali jako přední firma
v oblasti návrhů a realizací komerčních interiérů. Na českém
trhu zastupujeme významné značky BENE,
KÖNIG+NEURATH a další.
S Radou jsme v kontaktu od roku 2012, plnými členy jsme se
stali v roce 2015. Intenzivně jsme začali spolupracovat na
projektu CBRE Zasedačka roku, kategorie Zdravá kancelář,
kde jsem pomáhal vybudovat celé pojetí kategorie a její
hodnotící kritéria, a působím jako aktivní člen pracovní
skupiny. Od roku 2015 jsem členem představenstva Rady, a
od roku 2016 působím jako jeho předseda

I have been involved in the building industry, especially
interior design since 1998. I set up and for 10 years
managed the Czech and Slovak representation of Kaldewei
company. I managed the Czech office of Bene since 20011
that I acquired in 2014 in a management buy-out. Under the
new brand Elan Interior the company has established itself
as a leader in design and implementation of commercial
interiors. In the Czech market we represent renown brands
such as BENE, KÖNIG+NEURATH. We have followed the
Council’s activities since 2012 and became members in
2015. We intensively started working on the project CBRE
Meeting Room of the Year in its category Healthy Office,
where I helped to create the concept of the category and the
evaluating criteria. I also am an active member of the Task
Group. I am a board member since 2015 and in 2016 I was
elected the Chairman of the Board.

Osobní prohlášení

Personal Statement

Činnost Rady dlouhodobě vnímám jako důležitou a
užitečnou. Skutečný zájem ve mně ale vzbudila v posledních
letech, kdy se vedle zaměření na "neživou" část budov
začala orientovat i na jejich uživatele, v důsledku čehož
začala akcentovat vnitřní prostředí budov v programu
"Zdravá kancelář." V této oblasti máme díky našemu knowhow hodně užitečných informací, a proto s Radou na tomto
programu úzce spolupracujeme. Rád přispívám k tomu, aby
se Rada do budoucna zaměřila nejen na existující
certifikační programy, ale kriticky a otevřeně posuzovala
technologie a metodiku, která skutečně prospívá investorům
i uživatelům staveb, jakož i životnímu prostředí.

I perceive the CZGBC activities as important and useful on
the long term. I have become more interested in its activities
in the last two years when the CZGBC extended its focus
from „unlive“ part of green building to the building inhabitants
and quality of internal environment, especially in the “Healthy
office” project. We are happy to share our extensive
experience and know how in this area with the Council. I
would like to contribute to further development of the Council
in the area of existing certifications and also on critical and
open evaluation of technology and methodology that bring
real benefits to the investors, building users and
environment.

Oblasti zájmu

Areas of Interest

Oblast vnitřního prostředí budov z pohledu všech oblastí –
designu interiérů, vzduchotechniky, tepelné a světelné
regulace, aplikace sociologických výzkumů do designu
vnitřního prostředí i vnitřních pravidel a zvyklostí uvnitř firem.
Za důležitou oblast, ke které mohu přispět, považuji edukaci
manažerské i široké veřejnosti ve smyslu uplatnění trendů
moderního pracovního prostředí.

Internal environment of the buildings in its various aspects –
air-condition, thermal and light regulation, application of
sociologic research in the interior design and internal rules
and habits inside the companies. I would like to contribute to
the education of the management and wider public on
application of trends of modern working environment.

Karolína Dvořáková, Horizon Holding

Krátká informace

Short Information

Pracuji ve společnosti Horizon Holding, působící na českém
trhu v oblasti rezidenčního developmentu, která je dceřinou
společností Shikun & Binui Real Estate Development, v níž
zastupuji pozici Sustainability Coordinator. Mou prací je
integrovat strategie a principy trvale udržitelného rozvoje v
rámci několika zemí střední a východní Evropy, tj. České
republiky, Polska, Maďarska, Rumunska a Srbska, kde mimo
jiné koordinuji implementaci certifikací BREEAM a LEED na
našich převážně multi-rezidenčních projektech. Horizon
Holding je exkluzivním členem Rady, já sama pak v Radě
aktivně působím v rámci několika pracovních skupin. Již
v době studií jsem s Radou spolupracovala na přípravě
studie na téma nestátní finanční nástroje a jejich porovnání
ve vybraných evropských zemích. Magisterský titul v oboru
“Architecture, Urbanism a Building Sciences” jsem získala na
TU Delft v Nizozemí. Pod magistrátem města Amsterdam
jsem se též podílela na evropském programu FP7 s názvem
TRANSFORM, zabývající se hledáním způsobů pro
snižování emisí uhlíkových plynů jako součást konceptu
“Smart cities”.

I work for Horizon Holding company, active in the area of
residential development, that is the daughter company of
Shikun &Binui Real Estate Development, where I hold the
position of Sustainability Coordinator. My task is to integrate
strategies and principles of sustainable development within
the countries of middle and eastern Europe – Czech
Republic, Poland, Hungary, Romania and Serbia, where –
among others – I coordinate implementation of BREEAM and
LEED in our multi-residential projects. Horizon Holding is the
CZGBC exclusive member. I personally am involved in
several CZGBC Task Groups. During my university studies, I
already cooperated with the Council on the research on nonstate financial tools and comparison in selected European
countries. I got my Master degree from „Architecture,
Urbanism and Building Sciences“, at the Technical University
in Delft, Netherlands. Within the Amsterdam City I was
involved in the European programme FP7 called
TRANSFORM focused on solutions for reduction of carbon
emissions as a part of Smart Cities concept.

Osobní prohlášení
Cítím, že v České republice jsme v mnoha ohledech
šetrného stavění ještě na samém začátku cesty, a to
především ve schopnosti chápat jednotlivé jeho oblasti v celé
komplexnosti a všech návaznostech. I přesto však věřím v
potenciál vyrovnat se zemím jako je Nizozemí díky důsledné
edukaci trhu, napomáhání vzniku podpůrné legislativy a
používání nových technologií v praxi. Mám proto velký zájem
podílet se na vytváření strategií a směřování Rady, která je
dle mého názoru lídrem celého oboru šetrného stavebnictví v
ČR. Radě mohu nabídnout nejen nadšení pro tento
dynamický obor, ale i srovnání s praxí v jiných zemích, v
nichž naše společnost působí. Za zmínku například stojí
oblast hospodaření s vodou jako jedna ze strategických
oblastí Rady, v níž má naše společnost díky svému
izraelskému původu bohaté zkušenosti.
Oblasti zájmu
Nové trendy v oblasti šetrných budov, environmentální
certifikace, šetrný urbanismus

Personal Statement
I feel that in the field of green building we are still at the
beginning of the journey, especially in the ability to
understand its individual parts within its full complexity and
relations. However, I believe we have the potential to
become comparable to countries like e.g. Netherlands
through systematic education of the market, influencing
supportive legislation and using new technologies. I am
interested in contributing to creating strategy and direction of
further development of the Council, that it is - in my opinion –
the leader in the sustainable industry in the Czech Republic.
I can offer my enthusiasm for this dynamic sector and also
practical comparison with countries, where our company is
present. Notably topic of water management, that is one of
the key strategic areas of the Council, where - due to Israeli
origin of my company - we have vast experience.
Areas of Interest
New trends in green building, environmental certifications
and sustainable urbanism

Karel Fronk, Skanska

Krátká informace

Short Information

Profesně se zaměřuji na oblast udržitelného rozvoje zejména
v environmentální oblasti. Více než deset let působím ve
společnosti Skanska, kde se věnuji strategickému rozvoji
hospodaření s přírodními zdroji, včetně energetiky, jejich
ochraně, hodnotícím systémům a podpoře komunity.
V oblasti stavební výroby prosazuji systematický přístup
v podobě posuzování životního cyklu a analýze nákladů po
dobu životnosti výrobků. Mým tématem je zviditelnit příklady
udržitelných řešení a jejich ekonomický i společenský přínos.
Vize musí mít blízko k názornosti, což platí dvojnásobně ve
spojení s praxí. Sdílím zkušenosti při využití šetrných
přístupů nejen s „tvrdým jádrem“ stavařů, ale i s různorodým
spektrem stakeholderů z řad privátního, veřejného i
akademického sektoru.

Professionally I am focused on sustainable development
especially in the environmental area. I have been working in
Skanska for over 10 years where I am responsible for
strategic development of managing and protecting natural
sources including energy, evaluation systems and
community support. In the construction area I promote
systematic approach in the form of LCA evaluation and cost
analysis over the product life. I mission is to increase visibility
of case studies of sustainable solutions and their economic
and social benefit. I share experience in sustainable practice
not only with the „hard core“ builders but also with various
spectrum of stakeholders from private, public and academic
sectors.

Osobní prohlášení
Česká rada pro šetrné budovy má v evropském měřítku
velmi kvalitní renomé a vážím si toho, že ho společně se
všemi členskými firmami nadále rozvíjíme. Rada je aktivní
organizací, díky níž je téma šetrného stavebnictví vidět v
byznysu a odborné komunitě stavebnictví. Po odchodu
Leoše Vrzalíka jsem byl v únoru 2017 kooptován za
společnost Skanska do představenstva Rady a aktivně jsem
se zapojil do činnosti. Letošní konferenci České rady pro
šetrné budovy jsme podpořili jako Generální partner.
Podpora témat souvisejících se šetrnou výstavbou směrem
k investorům je stále nezbytná. Problémem současnosti není
nedostatek „zelených“ technologií, inovací, aplikací a
inovativních nápadů na zlepšení procesů, ale převládající
nedůvěra k jejich využívání a jejich uplatnění již v prvotním
impulzu k investici, v horším případě i při realizaci. Až dvě
třetiny úspěšnosti akce přitom spočívají v perfektně
připraveném projektu a koncepci. Prosazování šetrných
řešení do této fáze však stále není dostatečně
zohledňováno. Mým cílem je motivovat zhotovitele k roli tzv.
ambasadorů šetrného stavění.
Oblasti zájmu
Principy a zásady udržitelného rozvoje ve stavebním
průmyslu. Green business a jeho reálná i přidaná
ekonomická hodnota. Aplikace přístupů cirkulární ekonomiky
v oblasti přírodních zdrojů, energií, vody a základních
stavebních materiálů a surovin. Posuzování a hodnocení
životního a ekonomického cyklu produktů a projektů.
Omezování provozních rizik z hlediska ochrany životního
prostředí. Osobním zájmem je iniciativa zachraňovat a
obnovovat „mechanické vodních pumpy“ v České republice.
.

Personal Statement
Within the European context, the CZGBC enjoys very good
reputation and I am honoured that we can – together with
other member companies – develop it further. The Council
as an active company contributes to better visibility and
awareness of green building issues within the business and
expert community. After Leoš Vrzalík’s departure, I was coopted in the CZGBC board and immediately took part in its
activities. We were the proud general partner of this year‘s
Conference Sustainable Building. Support of green building
issues among investor sis still necessary. The current
concern is not the lack of green technologies, innovations,
applications and innovative solutions but existing scepticism
about their use and implementation already in the stage of
investing and - in the worse case - during construction.
However, two thirds of success depend on the perfect
preparation and concept of the project. Implementation of
green solutions in the first stages of the project is still
insufficiently considered. My goal is to motivate the
contractors to become the „ambassadors“ of green building.

Areas of Interest
Principles and processes of sustainable development in
building industry. Green business and its real and added
value. Applications of circular economy in the area of natural
resources, energy, water and building materials. Evaluation
of life and economic cycle of products and projects.
Limitation of operational risks from the view of environmental
protection. My personal initiative includes protection and
renovation of mechanical water pumps in the Czech
Republic

Aleš Korbel, Zumtobel Group

Krátká informace

Short Information

Po celou svoji profesní kariéru se pohybuji ve stavebnictví a
velmi intenzivně se zajímám o nové trendy v oboru stavebních
materiálů a technologií, ale také o nové přístupy k udržitelnosti
stavebnictví a orientaci staveb na jejich uživatele. Po
ukončení studia na ČVUT fakultě stavební a krátké praxi na
pozici stavbyvedoucího jsem přijal nabídku stát se členem
týmu společnosti VELUX. VELUX je jednou z nejsilnějších
světových značek v oblasti stavebních materiálů a orientuje
se především na kvalitu vnitřního prostředí budov a příjemné
bydlení. Před 10 lety jsem využil nové příležitosti a jako
Country manager zakládal a postupně vybudoval českou
pobočku společnosti Kingspan Insulation. Této společnosti se
velmi úspěšně daří celosvětově prosazovat výstavbu
energeticky úsporných budov s nízkou uhlíkovou stopou a s
použitím moderních materiálů šetrných k životnímu prostředí.
Na jaře letošního roku jsem poté přijal funkci obchodního
ředitele ve společnosti Zumtobel Group (světového lídra v
oboru profesionálního osvětlení) s odpovědností za
projektový obchod v rámci zemí Visegrádské čtyřky. Zároveň
jsem se okamžitě aktivně zapojil do spolupráce s Českou
radou pro šetrné budovy a převzal řadu aktivit od kolegy
Vladana Jesenského.

I have spent all my professional career in the building
industry and I’m really interested in new trends in the area of
building materials and technologies as well as in new
approaches to the sustainability and orientation of buildings
to their users. After my graduation at ČVUT and short
practice as a building manager, I accepted the offer to
become a member of the VELUX team. VELUX is one of the
global strongest building materials brand and is focused
primarily on the quality of indoor building environment and
comfortable living. Ten years ago I took advantage of the
new opportunity and as a Country Manager I established and
gradually built a Czech branch of Kingspan Insulation. This
company is globally very successful in promoting energy
efficient low-carbon buildings and using modern and
environmentally friendly materials. At the beginning of this
year I became the Commercial Director at Zumtobel Group
(world leader in professional lighting) with responsibility for
project business within the Visegrad Four countries. At the
same time I immediately took an active part in the close
cooperation with Česká rada pro šetrné budovy and took
over a number of activities from my colleague Vladan
Jesenský.

Osobní prohlášení

Personal statement

„Českou radu pro šetrné budovy vnímám jako významnou
hybnou sílu úspěšně prosazující principy šetrného stavění do
české legislativy. Tato organizace s širokou členskou
základnou a silným vlivem na laickou i odbornou veřejnost, je
často oceňována za svůj přínos pro budoucí generace. Svojí
prací v představenstvu rady bych rád přispěl ke splnění těchto
cílů a vizí. Jsem přesvědčen, že rada má velký potenciál
v oblasti vzdělávání a osvěty na téma úspor, výhod a
budoucnosti šetrných staveb a může významně přispět ke
zvyšování poptávky po tomto typu výstavby.“

I perceive the CZGBC as an important driving force
successfully promoting the principles of green building into the
Czech legislation. This organisation with solid membership
base and strong influence on expert and wider public, is
valued for its contribution to future generations. As a member
of the board, I would like to contribute to achieving these goals
and visions. I believe that the Council has a great potential in
the area of education and increasing awareness of the topic
of savings, advantages, and future of green buildings, and it
can significantly contribute to increasing demand for this type
of construction.

Oblasti zájmu
„Zajímá mne především oblast provozních úspor a zdravého
vnitřního prostředí budov pro jejich uživatele. Radě mohu
nabídnout své dlouholeté zkušenosti z působení ve
společnostech, které jsou světovou špičkou ve vývoji
moderních materiálů a technologií zaměřených na
udržitelnost stavebnictví a orientaci staveb na jejich uživatele.
Další oblastí je vzdělávání a propagace aktivit a pracovních
výsledků rady.“

Areas of Interest
I am interested mainly in the area of operational savings and
indoor environment of the buildings healthy for their users. I
can offer long-standing experience with working in companies
that are world leaders in the development of modern materials
and technologies focused on building sustainability and
orientation of buildings to their users. Another area of my
interest is education and promotion of the activities and work
results of the council

Iveta Králová, Saint Gobain Construction Products, divize Ecophon

Krátká informace

Short Information

Po vystudování vysoké školy, obor ekonomika a
management, jsem krátce pracovala v cestovním
ruchu. V současnosti již 12.rokem působím ve stavebnictví
na poli akustických řešení v interiérech. Moje dosavadní
profesní kariéra je spojena se společností Saint-Gobain
Ecophon – výrobcem a dodavatelem akustických
systémů. Od nástupu do společnosti jsem měla možnost
pracovat na několika pozicích – od logistiky po obchodní
činnost. Momentálně jsem zodpovědná za komunikaci a
marketing značky Ecophon. Navíc se zabývám projekt
managementem akustiky v komerčních interiérech.
V nedávné době jsem se zapojila do projektu „kvalita
vnitřního prostředí ve školách“, pod patronátem Rady.

After university graduation in economics and management I
shortly worked in the travel industry. I have now been
working in the building industry for 12 years with
specialisation in acoustic solutions in interiors. My
professional carrier has been connected with Saint-Gobain
Ecophon – producer and supplier of acoustic systems. In
SGCP I had the opportunity to work in different positions –
from logistics to sales activities. I am currently responsible
for communication and marketing of Ecophon brand. I also
work as project manager of acoustic solutions in commercial
interiors. I have recently got involved in the project „quality of
internal environment in schools“ managed by the CZGBC.

Osobní prohlášení
Českou radu pro šetrné budovy vnímám jako instituci, která
edukuje společnost a díky činnosti jednotlivých pracovních
skupin přináší užitečná a inovativní řešení. Šetrnou budovu
vnímám jako ohleduplnou ke svému vnějšímu okolí, a
zároveň také k lidem, kteří v ní tráví velkou část svého času.
Ráda bych svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti akustiky
přispěla v programu zdravého a komfortního vnitřního
prostředí.
Oblasti zájmu
Zdravé a komfortní vnitřní prostředí

Personal Statement
I perceive the Czech Green Building Council as an institution
that educates the society and through its working group
activities offers innovative and practical solutions. I believe
that sustainable building should be environmentally friendly
in both areas – external and internal and that it provides the
right environment to its users who spend significant part of
their time in buildings. I would like to contribute with my
expertise and experience in acoustics to promote the
programme for healthy and comfortable internal
environment.
Area of Interest
Healthy and comfortable internal environment

Robert Leníček, Len+k architekti

Krátká informace
Jsem architekt a partner ve společnosti Len+k architekti
s.r.o. Po studiu na ČVUT jsem nastoupil do společnosti
architektonický ateliér Len+k, při jehož transformaci na
Len+k architekti s.r.o. jsem se v roce 2008 stal partnerem.
Společnost, kterou reprezentuji, je jedním ze zakládajících
členů České rady pro šetrné budovy.Ve společnosti jsem
zodpovědný za kreativní a koordinační vedení projektů
většího rozsahu a rozvoj společnosti v oblasti aplikace
moderních návrhových nástrojů a sustainability.
V rámci rady se kreativně a aktivně podílím na pracovních
skupinách, jsem členem organizačního týmu konference
Šetrné budovy, od roku 2013 jsem členem představenstva a
od roku 2017 zastávám funkci místopředsedy. Podílel jsem
se na tvorbě manuálu pro zadávání veřejných zakázek, v
současné době mám na starosti tvorbu a implementaci
strategie Rady v oblasti Smart Cities, kterou jsem
reprezentoval jako speaker na několika tematických
konferencích

Short Information
.I am an architect and partner in Len+k archtitekti s.r.o. After
graduating from CVUT I started working in architects studio
Len+k and after its transformation in 2008 to Len+k architekti
s.r.o. I became the partner. The company that I represent it
the founding member of the CZGBC. I am responsible for
creative and coordination management of bigger projects
and company development in the area of applied modern
design tools and sustainability.
I actively participate in the CZGBC Task Groups, I am a
member of the annual conference Green Building
management team and the CZGBC Board member since
2013. I was involved in the creation of the manual for public
procurement of buildings. I am currently responsible for
defining and implementing the CZGBC strategy in the area of
Smart Cities. I represented the Council as a speaker at
several topical conferences.

Osobní prohlášení

Personal statement

Protože jsem v činnosti rady zapojen od samého začátku,
není mi její osud lhostejný. Rada si za dobu svého fungování
vydobyla renomé a je respektovanou organizací, která se
podílí na prosazování a propagaci šetrného stavebnictví v
České republice. Další posilování vlivu rady bych chtěl
podporovat také v oblasti architektury a urbanismu, jelikož je
mi toto spektrum oborově nejbližší. K tomu patří také
prosazování těchto principů u všech participantů stavebního
procesu - od projektantů, investorů, stavitelů, dodavatelů,
koncových uživatelů a v neposlední řadě také reprezentantů
státní správy, municipalit a institucí. Jsem přesvědčen, že
čím více bude vliv rady posilovat, nejen v této oblasti, tím
více bude posilovat také podpora všech členů a budou se
lépe naplňovat jejich potřeby a prosazovat jejich cíle. Jsem
rád, že jsem se jako člen představenstva mohl na směřování
rady podílet a bylo by mi ctí, pokud bych mohl přispívat k
dalšímu pozitivnímu rozvoji rady i nadále.

I have been involved in the Council since the very beginning
and I care about its future. In the time of its existence the
Council had built its reputation and become a respected
organisation that supports the green building in the Czech
Republic. I would like to support the growth of the Council’s
impact in the area of architecture and urbanism. The green
building principles apply to all participants of the building
process - engineers, investors, builders, suppliers, end
users and also representatives of public sector,
municipalities and institutions. I strongly believe that with as
the Council’s influence will strengthen, we will be able to
better support all our members, meet their needs and pursue
their objectives. I am pleased that was able to participate in
the process directing the organisation and I would be
honoured if I could continue to contribute to further positive
development of the Council.

Oblasti zájmu
-

Šetrná architektura a urbanismus ve stavebnictví
Posilování vzájemných vazeb členů (jejich
propojení) a získávání jejich konkurenční výhody
Pracovní skupiny - aktivní zapojení všech členů a
iniciace nových témat
Regionální rozvoj působnosti rady
Vzdělávání a užší spolupráce s akademickou sférou
B2B, B2C aktivity, konference šetrné budovy,
Green building kluby a další
Vize 2050
Oblast Smart cities

Areas of Interest
-

-

Green Architecture and urbanism in building
industry
Strengthening mutual members relations and
interconnections, supporting their competitive
advantage
Task Groups – active involvement of the members
and initiation of new topics
Expansion of the Council to the regions
Education and closer cooperation with academic
sphere
B2B, B2C activities, conference Green Building,
Green Clubs, etc
Vision 2050
Smart Cities

Antonín Lupíšek, UCEEB ČVUT

Krátká informace
Antonín Lupíšek je odborník na systémy hodnocení
udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako vedoucí
oddělení Architektura životní prostředí na Univerzitním
centru energeticky efektivních budov ČVUT a jako odborný
asistent na Fakultě stavební ČVUT. Magisterské studium v
oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT ukončil
v roce 2006, disertační práci zaměřenou na multikriteriální
hodnocení budov obhájil tamtéž v roce 2013. Pracoval jako
výzkumný pracovník ve společnosti DEKTRADE (R&D
solární a fasádní systémy, 2004-2005), poté působil ve
společnosti EkoWATT (R&D energetická efektivita, 20052006). Od roku 2006 pracoval jako výzkumník na Fakultě
stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako odborný asistent.
Od roku 2012 je rovněž zaměstnancem Univerzitního Centra
Energeticky efektivních budov ČVUT. Má zkušenosti z řady
národních i mezinárodních výzkumných projektů, např.
LEnSE (FP6), ERFECTION (FP7), SuPerBuildings (FP7),
EURL3A (EAC: Knowledge Partnerships), MORECONNECT (H2020) a podílel se na vývoji národního
certifikačního systému SBToolCZ. Je zakládajícím členem
České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov (CSBS –
iiSBE Czech), aktivním členem International Initiative for a
Sustainable Built Environment (iiSBE) a byl zakládajícím
členem České rady pro šetrné budovy. Je předsedou
organizačního výboru mezinárodních konferencí Central
Europe towards Sustainable Building konaných pod záštitami
UNEP, CIB a iiSBE v letech 2010, 2013, 2016 a 2019.

Short Information

Osobní prohlášení
Již od počátku své odborné dráhy se zaměřuji na šetrné
technologie a jejich zavádění ve stavebnictví. Chtěl bych
přispět k zavedení jasných a férových podmínek a pravidel
podporujících uvádění šetrných budov do praxe. Mám tu čest
sloužit v současném představenstvu, kdy jsem kromě
těsnější spolupráce s UCEEB měl možnost přispět i k získání
grantových prostředků pro odbornou činnost Rady.
Spoluzakládal jsem CZGBC a i nadále cítím, že díky svým
zkušenostem mohu být prospěšný pro další období.

Personal Statement
Since my early professional career I am focused on green
technologies and their introduction to construction market. I
would like to contribute to introduction of clear and fair
conditions and rules supporting introduction of sustainable
buildings into daily practice. It is my honour to be serving
board member and besides the closer cooperation with
UCEEB I have also chance to contribute to gaining a grant
funding for expert work of the Council. I was a co-founder of
CZGBC and I still feel that my experience can be beneficial
for the CZGBC in the coming period.

Oblasti zájmu
Strategie a metodiky šetrné rekonstrukce stávajících budov,
metodiky podporující proces navrhování šetrných budov,
green public procurement, zavádění LCA a LCC do
veřejných zakázek

Antonín Lupíšek is an expert in sustainability assessment
systems and performance of built environment. He is Head
of department Architecture and the Environment at University
Centre for Energy Efficient Buildings and Professor Assistant
at Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in
Prague. He finished his Master degree in building
engineering in 2006 and PhD on multicriteria assessment of
buildings in 2013. He worked as researcher at DEKTRADE
(R&D solar systems, 2004-2005) then he was employed as
consultant at EkoWATT (R&D energy in efficiency, 20052006). Since 2006 has worked as research scientist at the
Faculty of Civil Engineering and since 2012 also at the
University Centre for Energy Efficient Buildings, Czech
Technical University in Prague. He has experience in several
national and international research projects – for example
LEnSE (FP6), PERFECTION (FP7), SuPerBuildings (FP7),
EURL3A (EAC: Knowledge Partnerships), MORECONNECT (H2020) and participated in development of the
Czech national building sustainability certification system
SBToolCZ. He is a founding member of Czech Sustainable
Building Society (CSBS – iiSBE Czech), active member of
the International Initiative for a Sustainable Built Environment
(iiSBE) and was a founding member of the Czech Green
Building Council. He has been Chair of the Organizing
Committee of the international conference Central Europe
towards Sustainable Building held under auspices of UNEP,
CIB and iiSBE in 2010, 2013, 2016 and 2019.

Areas of Interest
Strategies and methodologies for sustainable renovation of
existing building stock, methodologies supporting design
process of green buildings, green public procurement,
implementation of LCA and LCC into public tendering.

Daniel Štys, CBRE

Krátká informace

Short Information

Autorizovaný architekt
1990-1996 architektonická projekční praxe (Datys),
1996-1999 prodej a podpora softwaru pro projektanty
(Elsat/Dicom),
1999-2002 facility manager a project manager komerčních
projektů (ECM),

Licensed architect,
1990 to 1996 private architectural practice (Datys),
1996 to 1999 sales and support of design software
(Elsat/Dicom),

2002 - doposud property/facility management (PBW, Grandi
Stazioni, CBRE)

from 2002 property / facility manager (PBW, Grandi Stazioni,
CBRE).

Aktuálně zodpovědný za provoz obchodních center ve
správě CBRE v ČR. Příležitostný školitel/ vyučující facility
managementu. Publikace "Životní cyklus budov z pohledu
trvale udržitelné výstavby" (NSC Brno). Aktivní v pracovní
skupině CZGBC Energetický Management. V praxi
prosazující úsporná opatření a technologie ve spravovaných
budovách.

Currently responsible for operation of CBRE managed
shopping centres. Occasional trainer / teacher of facility
management. Publication "Building lifecycle from the
sustainable development point of view" (NSC Brno).
Active in CZGBC workgroup Energy Management.
Practically involved in saving measures and installations in
the managed buildings.

Osobní prohlášení

Personal Statement

Chtěl bych se podílet na prosazení České rady pro šetrné
budovy jako váženého partnera při podpoře udržitelného
stavebnictví nejen pro členy a odbornou veřejnost, ale také
pro státní orgány a laickou veřejnost. Současně bych rád
pomohl užšímu propojení CZGBC s odborným školstvím,
aby se nedílnou součástí odborného studia stal ohled na
udržitelnost staveb a principy úsporného stavebnictví.
Vzhledem ke svému pracovnímu angažmá chci hledat
možnosti financování vylepšování stávajících budov směrem
k úspornosti a udržitelnosti.

My aim is to help Czech Green Building Council to become
respectable partner for not only members and professionals,
but also for government institutions and general public. At
the same time I am willing to help CZGBC to be more closely
tight to the professional education to see sustainability
measures and energy-saving construction organic part of it.
Resulting from my professional engagement I would like to
seek ways of financing of improvements of current buildings
to sustainability and energy efficiency.

1999 to 2002 facility manager and project manager of
commercial properties (ECM),

Areas of Interest
Oblasti zájmu
Education, legislation, energy savings
Školství, legislativa a úspory energií

