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Jan Andrejco, Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Představení
Momentálně pracuji na pozici technický ředitel
u developera průmyslových nemovitostí
Panattoni EUROPE. V Panattoni jsem začal
pracovat před jedenácti lety na pozici project
manager a následně jako šéf projektového
oddělení a vedoucí developmentu. Panattoni je
již několik let členem Rady a pravidelně se
účastníme jejích akcí. S Radou
spolupracujeme zejména v oblasti udržitelnosti
průmyslových objektů a v posledních dvou
letech je naším velkým tématem revitalizace
brownfieldů, ve které jsme udělali velký kus
práce a rádi bychom v našem úsilí nadále
pokračovali, podělili se o naše zkušenosti a
zároveň vytvořili ve spolupráci s Radou
koncepci a legislativně jednodušší prostředí na
revitalizaci brownfieldů v CR.

Introduction
I currently work as a technical director at
Panattoni EUROPE- the industrial property
developer. In Panattoni, I started working in
Panattoni eleven years ago as a Project
Manager and later as Head of project
department and a Development Manager.
Panattoni has been a member of the Council
for several years, and we regularly take part in
Council events. We have been working with
the Council in particular on the sustainability of
industrial buildings. In the last two years
revitalization of brownfields has become our
key topic. We have done a lot of work in this
area and we would like to continue in our
efforts, share our experience and, in
cooperation with the Council, create legal
environment that supports and motivates for
revitalization of brownfields in the CR.

Osobní prohlášení
Velkým prostorem pro novou výstavbu nejen
průmyslových nemovitostí jsou brownfieldy. V
ČR je stále velké množství těchto zatím
nevyužitých pozemků a v této oblasti vidím
velký prostor pro Radu a její další aktivity. Rád
bych v tomto směru do rady přinesl své
dosavadní zkušenosti a zároveň ve spolupráci
s Radou vytvořil koncepci revitalizace
brownfieldů v CR. Zároveň velkým tématem je
udržitelnost průmyslových objektů a možnosti
jejího zefektivnění a zpřístupnění investorům a
klientům.

Personal Statement
Brownfields offer a big space for new
development not only of industrial buildings.
There is still a big number of unused sites in
the CR, and I can see great opportunity for the
Council and its activities in this area. I would
like to bring my experience to the Council and,
in cooperation with the Council to develop the
concept of revitalization of brownfields in the
CR. I also consider the sustainability of
industrial buildings and the possibility of
making them more efficient and accessible to
investors and clients as a major issue.

Oblast zájmu
Udržitelnost průmyslových objektů a
revitalizace brownfieldů.

Areas of Interest
Sustainability of industrial buildings, brownfield
revitalisation.

Jakub Benda, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Představení

Introduction

Před více než 13 lety jsem pracoval zcela mimo
obor stavebnictví. Pohyboval jsem se v českých
médiích, ve velkých vydavatelstvích deníků,
ekonomických a marketingových týdeníků. V roce
2005 jsem využil nabídky největšího světového
výrobce a distributora stavebních materiálů Skupiny Saint-Gobain podílet se na uvedení
konceptu cash and carry pro řemeslníky pod
značkou Platforma na český trh.
Po třech letech jsem byl pověřen řízením
marketingu na úrovni všech aktivit distribuce
stavebních materiálů, které skupina Saint-Gobain v
ČR provozovala. Jednalo o síť více než 50 poboček
ve všech regionech České republiky s obratem přes
3mld Kč. V této době jsem už mohl tvrdit, že znám
stavební materiály, procesy při výstavbě a mám
představu o stavebním trhu.
Od roku 2015 působím na pozici marketingového
ředitele Skupiny Saint-Gobain pro Česko a
Slovensko. Prodejny stavebnin již sice
neprovozujeme, ale v 18 výrobních závodech
s téměř pěti tisíci zaměstnanci a obratem přes 18,2
mld Kč vyrábíme vysoce inovativní a profesionální
stavební materiály jako jsou například výztuže
(perlinky) Adfors, sádrokartony Rigips, izolace
Isover, fasády Weber nebo akustické podhledy
Ecophon.
Nebýt Saint-Gobain, nepoznal bych nikdy tak
smysluplný obor jako je stavebnictví.

More than 13 years ago I
worked completely outside
the field of construction. I moved around in the
Czech media, in big publishing houses and
economic and marketing weeklies. In 2005, I
accepted the offer from the world's largest producer
and distributor of building materials - the SaintGobain Group to participate in the launch of the
cash and carry concept for craftsmen under the
brand Platform on the Czech market.
Three years later, I was appointed a marketing
manager at the level of all building materials
distribution activities of the Saint-Gobain Group in
CZ. It was a network of more than 50 branches in all
regions of the Czech Republic with turnover over
CZK 3 billion. At that time, I could already say that I
know building materials, construction processes,
and I have an idea of the construction market.
Since 2015, I have been the Marketing Director of
the Saint-Gobain Group for the Czech Republic and
Slovakia. We do not operate the building material
shops, but in 18 production plants with almost 5,000
employees and turnover of over 18.2 billion CZK,
we produce highly innovative and professional
building materials such as Adfors reinforcements,
Rigips plasterboard, Isover insulation, Weber facade
or acoustic Ecophon Ceilings.
If it is not for Saint-Gobain, I would never know a
meaningful sector like the construction industry.

Osobní prohlášení
Osobně Radou spolupracuji od roku 2015, ale
Skupina Saint-Gobain je jedním ze zakládajících
členů a od jejího vzniku ji podporovala jako
exklusivní člen a výrazně se podílela na práci
většiny pracovních skupin. Dávno před tím, než
vznikla samotná Rada pro šetrné budovy,
definovala skupina Saint-Gobain své jasné cíle a
strategii pro udržitelnou výstavbu, vyrábět a
distribuovat materiály a řešení, které jsou klíčovou
složkou pohodlí každého z nás a budoucnosti
všech. Najdete je všude v našich obydlích a v
našem každodenním životě: v budovách, dopravě,
infrastruktuře a v mnoha průmyslových aplikacích.
Poskytují komfort, výkon a bezpečnost při řešení
problémů udržitelné výstavby, efektivního využívání
zdrojů a změny klimatu.
O většině výrobků, které vyrábíme, můžeme říci, že
jsou udržitelné, investujeme mnoho času a
prostředků do environmentální certifikace (EPD) a
dlouhodobě svou činností přispíváme k rozvoji
šetrné výstavby. Hodnoty, které prosazuje SaintGobain, prosazuji i já ve svém osobním životě. Žiji
v malé obci a veškerý svůj volný čas trávím na své
farmě, péčí o krajinu, ale i veřejný prostor, protože
zde již osmým rokem působím jako místostarosta.
Oblasti zájmu
Rozvoj Rady. Aktivity pracovních skupin Rady.
Environmentální certifikace budov. Role stavebních
materiálů udržitelné výstavbě. Zdravé vnitřní
prostředí. Akustika v budovách. Retence vody a
zelené střechy.

Personal statement
Personally, I have been working with the Council
since 2015, but the Saint-Gobain Group is one of
the founding members and has been supporting it
as an exclusive member since its foundation and
has played a major part in the work of most Task
Groups. Long before the Green Building Council
was established, the Saint-Gobain Group defined its
clear goals and strategy for sustainable
construction, manufacturing and distributing
materials and solutions that are a key component of
our comfort and the future of all. You can find them
everywhere in our homes and in our everyday life: in
buildings, transport, infrastructure and many
industrial applications. They provide comfort,
performance and security in addressing issues of
sustainable construction, resource efficiency and
climate change.
Most of the products we produce are sustainable,
we invest a lot of time and resources in
environmental certification (EPD) and contribute to
the development of a friendly construction over the
long term. Values promoted by Saint-Gobain are
also enforced in my personal life. I live in a small
village and spend all my free time on my farm, and
as a vice-mayor I take care of the countryside and
the public space.
Areas of interest
Council development. Activities of the Council Task
Groups. Environmental certification of buildings. The
role of building materials in sustainable construction.
Healthy indoor environment. Acoustics in buildings.
Water retention and green roofs.

Petr Kašík, Amit s.r.o.

Představení
Absolvoval jsem VUT Brno, obor Technická
kybernetika. V roce 1994 jsem se stal
zakladatelem brněnské pobočky českého výrobce
řídicích systémů pro automatizaci budov a
průmyslu AMiT, spol. s r.o., nyní působím jako
obchodní ředitel skupiny Automation. Celý
profesní život pracuji v oboru průmyslové
automatizace, v poslední době se zaměřuji
především na oblast automatizace budov,
monitoring energií a dispečerská pracoviště.

Introduction
I graduated from the VUT Brno, specialisation
Technical cybernetics. In 1994 I became a founder
of Brno office of AMiT s.r.o., the Czech
manufacturer of control systems for buildings and
industry automation. I am currently the business
director for Automation group. I have been working
all my professional life in the sector of industrial
automation, with recent focus primarily on building
automation, energy monitoring, and controlling.

Osobní prohlášení
Před dvěma roky jsem byl zvolen do
představenstva České rady pro šetrné budovy
s vizí rozšířit povědomí o Radě i do regionů
České republiky a pomáhat se získáváním
nových členů sdružení. Deklaroval jsem také
své jasné vymezení proti módním
marketingovým přístupům, které jsem tehdy
nazval “smartománií”. Věřím, že mé snažení
bylo patrné a že nezůstalo jen u slov.

Personal statement
Two years ago, I was elected to the Board of
Directors of the Czech Green Building Council with
a vision to extend awareness of the Council to the
regions of the Czech Republic and to assist in
acquiring new members. I also declared my clear
definition of fashionable marketing approaches,
which I then called "smartmania". I believe that my
efforts were obvious and that it was not just words.

Za dva roky aktivní práce v Radě jsem si
uvědomil dvě důležité skutečnosti. Za prvé,
naše sdružení bude aktivní a úspěšné tak, jak
aktivní a úspěšní jsou jednotliví zástupci
členských firem a uskupení. Sebepracovitější
realizační tým ani představenstvo bez
permanentního kontaktu se členy toho moc
nezmůžou. Mám radost, že aktivita členů
sdružení postupně roste, což je například vidět
na činnosti některých pracovních skupin a jejich
obměně. Jsem připraven zas a znovu
vysvětlovat stávajícím i potenciálním členům,
proč být aktivní a co od Rady očekávat.

In two years of active work in the Council, I realized
two important facts. First of all, our association will
be active and successful as active and successful
individual representatives of member companies will
be. The most productive implementation team or a
board of directors cannot achieve much without
permanent contact with members. I am delighted
that the activity of the members of the Council is
gradually growing, which is clearly visible in the
activities of the Task Groups and their progress. I
am ready to keep explaining to existing and
potential members why to be active and what to
expect from the Council.

Za druhé jsem si uvědomil, že přeceňování
moderních a módních technologií v budovách
stále pokračuje. Jen se jaksi vytratilo slovo
„smart“ a nahradilo jej hezké české „chytrý“.
V poslední době jsme konfrontování s vizemi
tzv. chytrých budov a chytrých technologií pro
budovy. Jako zástupce technologické firmy, od
které se chytré produkty samozřejmě očekávají,
však vím, že když je budova navržena,
postavena a provozována „hloupě“, žádná
technologie s tím zpravidla už moc nenadělá.
Proto bych byl rád, aby se nestavěly „chytré
budovy“, ale aby se stavěly „budovy chytře“.
Jsem přesvědčen o tom, že platforma České
rady pro šetrné budovy se svou rozmanitou
členskou základnou je ideálním prostorem pro
to, aby takové budovy měly šanci vznikat.

Secondly, I realized that overestimation of modern
and fashionable technologies in buildings continues.
Somehow the word "smart" disappeared and was
replaced by a nice Czech "clever". Recently, we
have been confronted with visions of so-called
smart buildings and clever building technologies.
However, as a representative of a technology
company from which smart products are obviously
expected, I know that when a building is designed,
built and operated "stupidly", no technology can
usually do much about it. That's why I would not
want to “build smart buildings" but to “build buildings
smartly". I am convinced that the platform of the
Czech Green Building Council, with its diverse
membership base, provides the ideal chance for
such buildings to arise.

Oblasti zájmu
V Radě se již aktivní v pracovních skupinách k
vnitřnímu prostředí budov a energetickému
managementu. Těmto oblastem bych se rád
věnoval i jako člen představenstva Rady.

Areas of Interest
I have been active in the internal environment and
energy management/innovations Task Groups. I
would like to support these activities from my
continuous Board membership.

Jindřich Kindl, SEKYRA GROUP

Představení
Ve společnosti SEKYRAGROUP se na pozici
senior project manager věnuji rozvoji nových
lokalit. Naše společnost připravuje mimo jiné
revitalizaci několika významných pražských
brownfieldů. Při přípravě a realizaci projektů
se snažíme aplikovat či přímo udávat trendy
směřující k šetrnému a udržitelnému rozvoji, a
to nejen budov, ale také při tvorbě celých
nových čtvrtí v místech stávajících brownfieldů.
Již při studiích na stavební fakultě ČVUT jsem
pracoval jako projektant ve společnosti, která
se zabývala výstavbou malých vodních
elektráren. V projektovém procesu jsem zůstal
dalších 10 let a postupně jsem se věnoval víc
a víc zejména energeticky úsporným a
k životnímu prostředí šetrným stavbám. V roce
2008 jsem nastoupil jako vedoucí projektů do
společnosti JRD, která jako první developer na
českém trhu začala realizovat
nízkoenergetické a pasivní bytové domy. Při
tomto angažmá jsem mimo jiné úspěšně
dovedl do konce první pražský energeticky
pasivní bytový dům.

Introduction
As senior project manager in SEKYRA
GROUP, I am responsible for the development
of new sites. Our company prepares, among
others, the revitalization of several important
brownfields in Prague. In the preparation and
implementation of the projects, we try to apply
and set the trends towards a sustainable
development, not only in buildings, but also in
the creation of the whole new neighbourhoods
in the existing brownfields. During my studies
at CVUT, the faculty of civil engineering, I
already worked as an engineer in a company
constructing the small hydropower plants. I
spent the next 10 years in the engineering
profession and gradually focused on more and
more energy-saving and environmentally
friendly buildings. In 2008, I started working as
a project manager in JRD - the first developer
on the Czech market to start implementing lowenergy and passive residential buildings,
where I successfully managed, among other
things, the first Prague energy-passive
residential building.

Osobní prohlášení
Radu vnímám jako významného propagátora a
iniciátora správné cesty rozvoje již od jejího
vzniku v roce 2009. Po příchodu do
SEKYRAGROUP se mi otevřela, po odchodu
Romana Kraiczyho, možnost aktivně se podílet
na její činnosti jako kooptovaný člen
představenstva. V radě se chci věnovat
zejména tématům spojeným s implementací
evropských směrnic, úprav legislativy a
předpisů týkajících se výstavby. Tak, aby tyto
předpisy odpovídaly možnostem (i budoucím)
stavebního průmyslu a přispívaly k jeho rozvoji
nikoliv k jejich obcházení.

Personal Statement
Since its founding in 2009, I have always
viewed the Council as an important promoter
and initiator of the right path of development.
After I joined SEKYRA GROUP, I was given
the opportunity to actively participate in the
Council activities as a co-opted member of the
Board of Directors, replacing Roman Kraiczy.
In the Council I would like to address the
issues related to the implementation of
European directives, legislation and
construction regulations, In a way that these
regulations correspond to the potential of the
construction industry, contribute to its
development and not circumvent it.

Oblasti zájmu
Legislativa a předpisy ve vztahu ke
stavebnictví, nové trendy v urbanismu,
architektuře a stavebnictví obecně.

Areas of Interest
Legislation and regulations on construction,
new trends in urbanism, architecture and
construction in general.

Šimon Opekar, TECHO

Představení
Po studiu mezinárodního obchodu a několika
zahraničních stáží se zaměřuji na kvalitu
vnitřního prostředí komerčních nemovitostí. Ve
společnosti Techo jsem zodpovědný za
Business Development a mým cílem je, aby si
Techo udrželo a nadále rozvíjelo vedoucí
postavení na trzích v oblasti komerčních
interiérů. Momentálně se velmi intenzivně
věnuji tématu „smart office“, a to především
trendům, inovacím a technologiím, která nás
obklopují v pracovním prostředí. Za účelem
rozvíjení těchto témat jsme s kolegy založili
konferenci TechoCon – The Workplace of the
Future, jejíž hlavním cílem je vytvářet komunitu
lidí, která se zajímá o pracovní prostředí, a
zároveň tak vzdělávat odbornou veřejnost.
Jsem velmi vděčný Radě, že nás v této aktivitě
díky svému entuziasmu podporuje a pomáhá
nám silně rozšiřovat tuto komunitu.

Introduction
After international trade studies and several
internships abroad I focus on quality of internal
environment in commercial buildings. In Techo,
I am responsible for Business Development
and my aim is to further develop Techo
position as a leader in commercial interiors
market. I am currently interested in topics of
“smart office” – trends, innovations and
technologies that surround us in the working
environment. With my colleagues we founded
the conference TechoCon – The Workplace of
the Future with the aim to promote these
issues, to create a community of people
interested in internal environment and to
educate the professional public. I am grateful
to the CZGBC and its enthusiasm for
supporting this activity and helping us to
expand the expert community.

Osobní prohlášení
Česká rada pro šetrné budovy je pro mne
dlouhodobě významnou organizací, která
výrazně přispívá k vzdělávání a propagaci
udržitelných standardů nejen na trhu
stavebnictví. Zároveň velmi oceňuji, jakým
způsobem tato organizace slučuje firmy
dohromady a vytváří tak synergii, která
umožnuje tuto oblast výrazně rozvíjet a
posilovat. V tom vidím velkou sílu Rady a jsem
přesvědčený, že edukace trhu je nezbytná pro
rozvoj jakéhokoliv oboru. A ve stavebnictví to
platí dvojnásob. Velmi rád bych přenesl know –
how mezinárodní skupiny Techo/ Ahrend (a to
nejen z mezinárodních, ale i lokálních projektů)
do Rady a přispěl tím tak k její činnosti. Svůj
přínos vidím také v rozvoji a posilování členské
základny i vztahů jednotlivých členů Rady, ať
už skrze mé aktivity, zároveň i prostřednictvím
širokého portfolia služeb Techo a jeho
obchodních partnerů.

Personal Statement
In my view, the Czech Green Building Council
is an important organisation, that significantly
contributes to promotion and education on
sustainable standards in the building sector. I
also appreciate how this organisation connects
the companies and creates synergies that
develops and strengthens the sector. I
consider this activity as a big strength of the
Council and I strongly believe that market
education is necessary in any industry sector. I
would like to contribute to the process through
sharing the local and international know-how of
Techo/Ahrend group and support the Council’s
activities. I also see my contribution in the area
of development and expansion of the
membership base and relations between the
Council members through my own activities
and also through wide portfolio of Techo
services and business partners.

Oblasti zájmu
Moderní pracovní prostředí a jeho vliv na lidi,
trendy / inovace a technologie v kancelářích,
architektura a design, udržitelnost a životní
prostředí, cirkulární ekonomika z pohledu
výrobce kancelářského nábytku a její dopady.

Areas of Interest
Modern working environment and its impact on
people, trends/ innovations and technologies in
offices, architecture and design, sustainability
and environment, circular economy from the
point of office furniture producer and its impact.

Ondřej Šrámek, Knauf Insulation

Představení
V Knauf Insulation pracuji devátým rokem nyní
jako ředitel public affairs pro střední a východní
Evropu a Blízký východ. Dlouhodobě se
snažím se o to, aby vlády v našem regionu
více podporovaly energeticky efektivní a
udržitelné stavebnictví.

Introduction
At Knauf Insulation I have been working for
nine years as the Public Affairs Director for
Central and Eastern Europe and the Middle
East. In the long run, I am trying to encourage
governments in our region to promote more
energy efficient and sustainable construction.

Osobní prohlášení
Mojí hlavní specializací je lobbing za lepší
legislativu pro šetrné a úsporné budovy. V této
oblasti Česko může hrát roli mostu mezi
východem a západem - ačkoli v porovnání se
západní Evropou máme ještě mnoho co
dohánět, pro země na východ od nás jsme
naopak my jejich „Německem“ a máme na co
být hrdí. Například renovační program pro
rodinné domy (Nová zelená úsporám) je něco,
co od nás ostatní země postupně kopírují.
Naším cílem by mělo být, aby se Rada
rozrostla v členství a stala se nejvýznamnější
organizací v oboru pozemního stavebnictví.
Rada by už neměla jen chodit za vládou, ale
vláda by proaktivně měla vyhledávat názory
Rady na klíčová témata, po vzoru UKGBC –
Britské Rady.

Personal Statement
My main specialization is lobbing for better
legislation for sustainable and economical
buildings. In this area, the Czech Republic can
play the role of the bridge between the East
and the West - although we have much to
catch up with Western Europe, for the
countries east of us, we are, on the contrary,
their "Germany" and we have something to be
proud of. For example, the Family Home
Renovation Program (Nová zelená úsporám) is
something that the other countries are
gradually copying from us.
Our aim should be for the Council to grow into
membership and become the most important
organization in the field of building
construction. The council should not just go for
the government, but the government should
proactively seek out the Council's views on key
issues, as the British Council has done.

Oblast zájmu
Za CZGBC jsem se podílel na vytvoření a
nadále se podílím na řízení aliance Šance pro
budovy, jejíž je CZGBC spoluzakladatelem a
integrální součástí od samého počátku. Hlavní
výzvou dneška je příprava nového období
evropských fondů tak, aby působily proti
cyklicky v období hospodářského zpomalení,
které dříve či později přijde. Stavebnictví také
potřebuje posunout v oblasti inovací (jako
např. BIM), kde zaostává za ostatními sektory.

Areas of Interest
I was involved in the foundation of the alliance
Chance for Buildings of which CZGBC is a cofounder and an integral part from the very
beginning. I continue to represent the CZGBC
interests there. The main challenge today is to
prepare a new era of European funds to
function counter-cyclically in times of economic
recession that is coming sooner or later.
Building industry also needs to shift in
innovation and automation (such as BIM),
where it lags behind other sectors.

Petr Vogel, Ekowatt CZ s.r.o.

Představení
- Současný sekretář představenstva České
rady pro šetrné budovy
- Partner a konzultant ve společnosti
EkoWATT CZ s.r.o.
- LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM
Assesor&Accredited Professional, DGNB
Consultant, Poradce SB ToolCZ
Profesně se zaměřuji na certifikace šetrných
budov, pasivní energetický standard budov,
kvalitu vnitřního prostředí, ekologii a
integrované navrhování budov, vše ve
spojitosti s ekonomickou proveditelností.
Podílím se na vedení inovativních
developerských projektů administrativních
nebo rezidenčních budov z hlediska certifikací
a témat šetrných budov.
Osobní prohlášení
Česká rada pro šetrné budovy je jako moje
děti. Člověk na začátku neví, do čeho jde,
má obrovskou kuráž a pak je z toho
závazek na celý život. Příští rok tomu bude
10 let, které jsem v Radě prožil jako
spoluzakladatel, předseda představenstva,
ale i jako dočasný výkonný ředitel. Času
pro neziskovou práci mám sice dnes již
méně, zejména díky svým skutečným
dětem, ale nadšení pro věc zůstává. Rada
je unikátní projekt na české scéně. Naše
odbornost a aktivity budou pro společnost a
byznys čím dál tím důležitější. Bude mi
potěšením, pokud mi opět umožníte svojí
volbou, být aktivně u toho.
Oblast zájmu
Provozní nápady, zkušenosti a pomoc
organizaci. Pokračovat ve funkci člena
exekutivní komise představenstva, která je
širším vedením organizace blíže exekutivě.
Jako jediný mohu nabídnout dnes již téměř 10
let zkušeností s aktivitami Rady.
Krátkodobé a střednědobé plánování aktivit –
V minulém období jsem pomáhal stanovovat
a diskutovat každoroční cíle a priority. Rada
má ve stanovení priorit stále rezervy. Chci se
tomu věnovat.
Financování růstu organizace z nečlenských
příspěvků – Pomoci rozjet samo
financovatelné projekty, pomoci získat externí
zdroje financování na aktivity Rady. V zárodku
je aktivita projektu „Zdravý domov“. Rád bych
tento projekt nastartoval a zajistil jeho
udržitelnost.

Introduction
- Current Secretary of the
Board of Directors of
CZGBC
- Partner and consultant in EkoWATT CZ
s.r.o.
- LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM Assessor
& Accredited Professional; DGNB
Consultant, SB Tool CZ consultant
My professional focus is the certification of
green buildings, passive energy standard of
buildings, quality of internal environment,
ecology and integrated building design in
line with economic feasibility. I am part of
the development management of innovative
office and residential buildings in order to
reach green building standards incl.
certifications.
Personal Statement
The Czech Green Building Council is like my
own children. A Man never knows what to
expect and has a lot of courage in the
beginning. But at the end it turns to be a
lifetime commitment. I have been acting as
cofounder, board chairman, and interim
manager in the last 10 years. All my
enthusiasm still remains despite the fact that I
cannot dedicate as much time as in past
thanks to my real children. The Council is a
unique project on the Czech scene. Our
professionalism and activities will be more
and more important for both the society and
the business. It will be my pleasure to be
actively on the board if you allow me to do
that though your votes.
Areas of Interest
Operational ideas, experiences and
assistance to the organisation – become
again a member of the Board of Director’s
Executive Committee, which is the
organisation’s broader management closer
to executive team. As the only candidate I
can offer 10 years of continuous
experiences with the Council’s
management.
Short term and Midterm planning of activities
– I have helped to set targets and discuss
priorities. The Council is still lacking proper
priority management. I would like to help
with this.
Financing the Council growth from other
sources – assist with development of selffinancing activities, help to acquire external
sources for funding the Council activities. My
target is to start-up and sustain a project of
“Healthy household”.

