STRATEGICKÉ CÍLE 2023
- OBECNÉ (definované
ve 2016, revize 2022)

PRIORITY 2022-23
NAPŘÍČ TÉMATY

KONKRÉTNÍ AKTIVITY

GARANT

ROZVOJ RADY			
Stabilní meziroční nárůst členské základny
o 10 procent.

Rozšířit členskou základnu
o nové segmenty, posílit stabilitu
organizace.

Aktivní nábor nových členů - na základě
osobního doporučení. Zvyšování viditelnosti
a prestiže v médiích jako podpora.

Rozvoj současných aktivit a zvýšení jejich
zásahu o 50 % jednotlivců/profesionálů
(B2B) oproti stavu 2016.

Obnovit plný provoz Rady po
covid omezeních, vytvořit vhodný
mix online a osobních setkání,
zvýšení atraktivity akcí Rady.

Důraz na osobní setkání s networkingem,
vyvážit online akcemi s kvalitním a aktuálním
obsahem v zajímavých budovách. Maximální
zapojení členů do činnosti.

Stát se odborným partnerem pro alespoň
jeden vzdělávací program s oborovou VŠ.

Zvážení formátu a cílení, zaměření
se na studenty přímo.

Zadání ročníkových a diplomových prací
studentům, přednášky v CAMP. Cílovka FPS.

Zajištění finanční stability

Hledání nových zdrojů příjmu
pro Radu / business development
pro členy.

Identifikace placených služeb, které členové
poskytnou pod hlavičkou Rady. Aktivní nabízení
školení k ŠB pro korporace.

ESG, reporting, taxonomie

Poskytnout základní informace o taxonomii
a ESG reportingu, pomoc členům zorientovat
se v základních požadavcích.

Příprava na klimatické změny,
dekarbonizace

Definování aspektů klimatických změn
v jednotlivých prioritních oblastech. Příprava
a vytvoření Zero Carbon Road Map.

Větší zapojení členů do PR aktivit
Rady.

Zlepšit interakci se členy ohledně jejich
propagace. Brainstorm k efektivnímu
mechanismu dodávání zpráv a informací.

Zvýšení kvality informací o Radě.

Pokračovat v propagaci publikací a služeb.
Pokračovat ve využívání sociálních sítí - pro
témata i akce.

Rozšíření témat: ovlivňovat
rozhodování na vysoké politické
úrovní, implementace ESG, využít
předsednictví EU

Transpozice EU směrnic EPBD a EED, DNHS,
hospodaření s vodou, cirkulární ekonomika,
financování. Spolupráce ŠPB s pracovními
skupinami Rady (viz níže), informování.

Ad hoc rozšiřování činnosti a témat
v souvislosti s vývojem trhu, legislativy, atd.

Členové představenstva Rady

MARKETING A PR
Postupné zvyšování prestiže značky Rady,
pokrytí všech témat, využití všech masmedií
včetně rozhlasu a TV. Rada jako nezávislý
odborný garant s nabídkou komplexního
pohledu na téma šetrných budov.

Členové představenstva Rady

LEGISLATIVA
Postupné vytváření legislativního prostředí,
které podporuje principy šetrného stavebnictví ve všech aspektech prostřednictvím
Šance pro budovy.

PRIORITY 2022-23
PRACOVNÍ SKUPINY
ENERGETIKA

KONKRÉTNÍ AKTIVITY

Členové představenstva Rady

GARANT

INOVACE / TECHNOLOGIE /
ÚSPORY
koordinátor: Petr Zahradník
Stávající publikaci doplnit o infolisty - příklady
z praxe vč zviditelnění členů. Propagace publikace a infolistů.

Průběžné vzdělávání a rozšiřování poptávky
po komplexních řešeních

Šířit best practice - Automatizace
/ Inovace v budovách v praxi

Vzdělávání zaměřit i na „modré límečky“,
použít praktické informace pro realizaci. Identifikovat vzdělávací organizace pro spolupráci.

Ivo Drábek, Buildsys

PR - články a rozhovory; podcasty; propagace
souvislosti se Zero Carbon a změnou klimatu.
Průběžné sledování vývoje legislativy,
transpozice EU směrnic a informování členů
s cílem podpory aktivit a inciativ k dosažení
Zero carbon a energetické nezávislosti.
Online benchmarking – anonymní porovnání
vlastní spotřeby se skupinou obdobných
budov.

Klíčová témata EPBD, EED, RED,
DNSH, ESG, taxonomie

- poskytovat častější, pravidelné souhrnné
informace cca 2-3x ročně
- intenzivněji spolupracovat s ŠPB na technické
úrovni. Obnovit PS ŠPB k vyhláškám, pravidelné info o stavu vyhlášek a relevantních
ministerských PS)

Lukáš Ferkl, Envitrail

Dlouhodobý projekt

Průběžné doplňování databáze o využitelná
data.

Petr Zahradník, CZGBC

UDRŽITELNÉ
MATERIÁLY A ODPADY

UDRŽITELNÉ MATERIÁLY
A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
koordinátor: Petr Zahradník
Předdemoliční audit - otevřený dopis MPO/
MŽP, požadavek na ČAS, na vznik norma podle
vzoru rakouské normy.

Fiskální státní podpora nebo legislativní
opatření pro podporu materiálů na bázi
cirkulární ekonomiky.

Průběžné vzdělávání a osvěta s cílem širšího
využití udržitelných materiálů a zavedení
principů cirkulární ekonomiky

HOSPODAŘENÍ S VODOU

Snaha o změnu legislativy v několika úrovních

Osvěta a vzdělávání

Dřevostavby a jejich využití – inspirace z case
studies ze zahraničí. Spolupráce s ADMD
ohledně bariér širšího využití dřevostaveb v ČR.
Bude se řešit i v rámci Carbon Roadmap.

Tomáš Hýrek, Stora Enso

Vytvořit checklist / manuál pro stavební firmy,
s přehledem využití stavebních a demoličních
odpadů. Zaměřit se i na legislativu a normy
k recyklaci jednotlivých materiálů.

Karolína Barič, Zero
architecture,
Tereza Pavlů, UCEEB

Cirkulární zadávání: připravit jednoduchý checklist pro zadavatele (veřejného i soukromého).
Podpořit vznik vzorového projektu (škola,
replikovatelnost). Navázat spolupráci s MPSV,
využít dílčí kritéria z certifikací

Regina Hulmanová, MPSV

Osvěta - zdůrazňovat kvalita recyklátů

Jaroslav Nutil, SGCP

Case studies projektů s využitím principů CE již
ve fázi návrhu, modularita dekonstrukce, atd.
Inspirace ze zahraničí

PS/tým CZGBC

koordinátorka: Simona Kalvoda

Legislativa

Zrušit výjimku pro srážkovné pro bytové
domy v intravilánech měst.
Definice užitkové vody - oprava
legislativně-technické chyby
Využití zelených střech v kombinaci s FV
- semináře, příklady, GWGT

Fiskální státní podpora nebo legislativní
opatření pro podporu všech řešení přímých
i nepřímých úspor vody

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Legislativní a fiskální podpora řešení zvyšující
kvalitu vnitřního prostředí ve všech segmentech budov. Systematická osvěta, důraz na
potřebu kvalitního prostředí v budovách.
Propagace certifikace WELL

Karel Fronk, Skanska

Definice „odpadu“ v zákoně o odpadu
a recyklace

Zelené střechy - návod, přínosy, servis
- ucelená informace pro projektanty/investory
Vzdělávání a osvěta širší
i odborné veřejnosti

Šance pro budovy

Pavel Dostal, Greenville

Infografika řešení hospodaření s vodou
- komplexní pohled

Karolína Barič, Zero
architecture

Green Building Club s Dusty Gedge

Pavel Dostal, Greenville,
CZGBC

Nasměrování PR i na mladší generaci
- vytvoření poptávky po udržitelnosti.

PS/tým CZGBC

Systematická evangelizace tématu, seriál
- příklady správné praxe, zviditelnění členů

Petr Novák, Ekola

Infolist o aktuálních dotacích, podpora všech
aspektů kvalitního prostředí

ŠPB

Revize a propagace existujících dokumentů
Rady (manuál, info listy)

Petr Novák, Ekola

koordinátorka:
Simona Kalvoda, Ilona Prausová

Zdravá škola

Vzdělávání odborné veřejnosti - GWGT, case
studies, infolisty
Zdravý domov

Zdravá kancelář

Osvěta - koncový uživatel: opakování tématu,
nově certifikace v rezidencích a jejich přínos,
uvážená investice s pohledem na kvalitu VP
Návrat do kanceláří po Covid - požadavky
nájemníků i provozovatelů. Uspořádat kulatý
stůl, osvěžit manuál, propagace WELL
Příklady správné praxe, GWGT. Návrhy
na využití stávajícího dotazníku kvality VP
Mediální výstupy z aktivit: GWGT, kulatý stůl.

Petr Valeš, JRD

Jan Baxa, CA IMMO

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

BROWNFIELDY koordinátorka:
Karolína Dvořáková

Legislativa
Legislativní a fiskální podpora udržitelné
revitalizace brownfieldů, osvěta cílena na
majitele i investory

Osvěta & PR

CERTIFIKACE
Průběžná podpora certifikačních systémů,
sledování nových verzí a certifikací, informování členů

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účast členů Rady na přípravě analýzy prostředí
brownfieldů (připravuje CI/MPO) formou
připomínkování

Petr David, CzechInvest

Rešerše belgické legislativy ke kontaminaci BF
– posoudit možnosti inspirace a prosazení
v české legislativě

Kateřina Kubizňáková

GWGT - Vlněna, Zetor, Zbrojovka, Hostivice
Panattoni

tým CZGBC

Příprava info listů - zajímavé a inspirativní case
studies

Jan Andrejco, Panattoni

Příprava letáku - přehledu s existujícími finančními nástroji (Transition fund, ESG, podpora)

Martin Fadrný, FB Advokáti

GWGT - Vlněna, Zetor, Zbrojovka, Hostivice
Panattoni

tým CZGBC

koordinátor: Petr Zahradník

Vzdělávání a osvěta

Semináře na téma certifikace s propagací
stávající příručky.

Petr Zahradník, CZGBC

Propojení s ukázkami správné praxe - GWGT,
infolisty, atd.

koordinátor: Petr Zahradník
Pokračování ve vzdělávání veřejné
správy ke zkvalitnění procesu
zadávání veřejných zakázek
s ohledem na kvalitu a úspornost
budovy.

Vzdělávací akce podle přidělených grantů.
Propagace příruček, spolupráce s APES na
zadávání Design&Build. Témata napojená na
jiné pracovní skupiny (např. poptávka po recyklovaných materiálech a principech cirkulární
ekonomiky nebo kvalitě vnitřního prostředí).

Petr Zahradník, CZGBC

Užší propojení napříč pracovními skupinami
Rady - společné aktivity, sdílení zkušeností.

tým CZGBC

Používání interaktivního SW nástroje pro lepší
organizaci a komunikaci v rámci pracovních
skupin včetně sdílení dokumentů.

tým CZGBC
/ členové pracovních skupin

Pravidelný update mezi vedoucími jednotlivých
skupin o aktivitách.

koordinátoři pracovních skupin

Propagace konkrétních projektů členů v rámci
PR.

tým CZGBC

OBECNĚ NAPŘÍČ PRACOVNÍMI
SKUPINAMI
Změna struktury fungování
skupin k zefektivnění komunikace
týmu vůči členům skupin i mezi
samotnými skupinami.
Zefektivnění realizace cílů.

