Na základě jednání u kulatých stolů, která proběhla se členy Rady v průběhu května, určilo
představenstvo Rady priority a cíle do konce roku 2019. Ze společných jednání jednoznačně vyplynuly
tři základní pilíře činnosti, které jsou hlavním hybatelem rozvoje šetrných budov a prolínají se všemi
tématy - certifikace, vzdělávání a legislativa.
Obecné cíle:
• Pokračovat v dosavadních aktivitách, zaměřit se na větší akce s vyšší účastí, využívat synergií
témat.
• Zajistit meziroční nárůst členské základny o 10 % - využít nová témata k akvizici nových členů.
• Navázat spolupráci s vysokými školami, v rámci činnosti pracovních skupin připravit katalog
prezentací a projednat zahrnutí do výuky.
• V jednotlivých tématech definovat požadavky na legislativní úpravy k realizaci Šancí pro
budovy.
• Systematické využívání všech témat pro PR, posilování prestiže a viditelnosti Rady i členů.
Cíle v jednotlivých tématech
Energy management, inovační technologie
• Pokračovat ve vzdělávací činnosti, rozšířit o téma inovací a nových technologií,
smartifikace budov, využití BIM, atd.
• Uspořádat „večer inovací“ – příležitost ke zviditelnění členů.
• Benchmarking budov – zvážit komerční využití po uvedení do provozu

Udržitelné materiály/cirkulární ekonomika
• Důraz na certifikaci materiálů – propojení s pracovní skupinou k certifikacím,
návaznost na požadavky WELL.
• Recyklace, cirkulární ekonomika – poziční workshop se členy, v případě shody
lobbying za vyšší skládkovací poplatky, ve spolupráci se ŠPB a INCIEN se zapojit
do legislativního procesu.
•

Účast a prezentace Rady na konferencích a seminářích oborových organizací.

Hospodaření s vodou
• Vytvořit pozici Rady jako lídra v oblasti hospodaření s vodou v budovách a
urbanizovaném prostoru. Na základě podnětů pracovní skupiny připravit zadání
pro Šanci pro budovy (zelené střechy, retence, zasakování, využití šedé a
dešťové vody v budovách).
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Vnitřní prostředí
• Komerční budovy – podpora a prosazování principů zdravého vnitřního
prostředí prostřednictvím soutěže Zdravá kancelář, propojení s certifikací WELL
a inovačními technologiemi.
•
•

Rezidenční sektor – výrazná PR podpora tématu se zaměřením na zdravé vnitřní
prostředí.
Zdravá škola - pokračovat v realizaci probíhajícího projektu, rozšíření aktivit –
nabídka měření školám, tvorba metodiky ZVZ, „certifikace“ zrekonstruovaných
škol.

Vnější prostředí/Brownfields
• Rozšířit téma vnějšího prostředí o brownfields, ustanovit novou pracovní
skupinu, identifikovat aktivity a hlavní legislativní témata.

Financování Rady
• Tématem kulatých stolů bylo i financování Rady a rozvoj aktivit. Rada
v současné době financuje veškeré své aktivity členskými příspěvky, avšak
s výraznou dotací ve formě grantů a podpůrných projektů ve výši cca 25-30 %
celkového rozpočtu. Členské příspěvky se nezměnily o založení Rady v roce
2009. Z názorů členů jednoznačně vyplynulo, že návrh na zvýšení příspěvků je
při současném rozsahu aktivit odůvodnitelný a souhlasí s jednorázovým
navýšením o 10 %. Nová výše členských příspěvků bude platná od 1.1.2019 a
představena na výroční členské schůzi v listopadu 2018.

Všechny strategické cíle byly rozpracovány v implementačním plánu, závazném pro
realizaci aktivit v období 2018-19.
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