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Libor Musil, LIKO-S Holding a.s.

Představení
Začal jsem podnikat ve stavebnictví v roce
1990 a postupně se mi podařilo vybudovat
rodinnou firmu LIKO-S holding a.s.
Činnost naší firmy byla vždy založena na
inovacích a zavedli jsme mnoho nových
produktů na stavební trhy střední Evropy. Jsou
to produkty z oblasti dělení interiérů, tepelných
izolací nebo montovaných systémů budov.
Firma působí po celé Evropě a máme také
výrobní závod v Indii.
Jedna z našich nejznámějších inovací jsou tzv.
živé stavby, které jsou pokryté rostlinami.
Vymysleli jsme pro tyto technologie i unikátní
řešení hospodaření s vodou v okolí objektů a
tento koncept se stává součástí mnoha dalších
komerčních a rezidenčních staveb.
Ve firmě jsem předal řízení již nové generaci
nástupců, a tak bych se rád vrátil k aktivní
práci pro představenstvo Rady, jehož jsem již
byl členem v letech 2016-2018.
Osobní prohlášení
V představenstvu Rady bych se rád věnoval
oblasti hospodaření s vodou v okolí staveb a
zelenému stavitelství, které všude ve světě
nabírá na ohromné intenzitě, protože je
prokázáno, že stavby mají vliv na klimatické
změny. Česká republika by mohla být lídrem v
této oblasti a s ohledem na rostoucí stavební
rozvoj u nás je třeba stavby dělat tak, aby co
nejméně zatěžovaly okolní přírodu a ničily
naše klima. Česká rada pro šetrné budovy
musí pracovat jednak pro svoje členy a také by
se měla stavět do pozice lídra v prosazování
ekologického stavitelství a pomáhat vytvářet
pokrokovým stavebním firmám dobrou pozici
na trhu. Stavitelství potřebuje změny, které
odpovídají změně klimatu.
Oblasti zájmu
Hospodaření s vodou a čistírny odpadních vod,
zelené střechy a zelené fasády, adaptace
staveb na klimatickou změnu, zdravé vnitřní
klima v budovách.

Introduction
I started my business
in building sector in 1990 and gradually built
my family's company LIKO-S holding a.s.
Our company's business has always been
based on innovation and we have introduced
many new products to the construction
markets of Central Europe. The products
include interior subdivision, thermal insulation
or fitted building systems. The company
operates all over Europe and we also have a
manufacturing plant in India.
One of our most famous innovations is socalled living structures, which are covered in
plants. We have devised unique water
management solutions to be used in building
surroundings and this concept is becoming
part of many commercial and residential
buildings.
I have handed over the company management
to a new generation of successors so I would
like to return to active work for the Council’s
Board of Directors, of which I already was a
member from 2016 to 2018.
Personal statement
On the Council's Board of Directors, I would
like to address the area of water management
around buildings and to focus on sustainable
building, which is gaining tremendous intensity
everywhere in the world because it has been
proved that structures have an impact on
climate change. The Czech Republic could be
a leader in this area, and in view of our
growing building development, structures need
to be done in such a way as to cause the least
possible damage to the surrounding
countryside and our climate. The Czech Green
Building Council must work for its members,
and it should also position itself as a leader in
the promotion of sustainable building and help
to create a good market position for
progressive construction firms. Construction
needs changes that reflect climate change.
Areas of interest
Water management and sewage treatment
plants, green roofs and green facades,
adaptation of buildings to climate change,
healthy indoor climate in buildings.

Jan Andrejco, Panattoni Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Představení
Pracuji na pozici technický ředitel u developera
průmyslových nemovitostí Panattoni Czech
Republic and Slovakia. V Panattoni jsem začal
pracovat před třinácti lety jako project manager
a následně jako šéf projektového oddělení a
vedoucí developmentu. Panattoni je již několik
let členem Rady, pravidelně se účastníme
jejích akcí a poslední dva roky jsem členem
představenstva Rady. Spolupracujeme
zejména v oblasti udržitelnosti průmyslových
objektů a v posledních třech letech je naším
velkým tématem revitalizace brownfieldů.
Projektový tým Panattoni revitalizoval pod
mým vedením ostrovský areál po výrobě
společnosti ŠKODA, v kterém se podařilo
zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního
odpadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu
udělilo projektu cenu za 1. místo v kategorii
Nejlepší využití druhotných surovin ve
stavebnictví. Letos jsme dokončili výstavbu na
brownfieldu v Chebských strojírnách.
Uplatněné vysoké nároky na udržitelnost a náš
důsledný přístup stojí za nejekologičtější
průmyslovou budovou světa. Rádi bychom v
našem úsilí pokračovali, podělili se o naše
zkušenosti a zároveň vytvořili ve spolupráci s
Radou koncepci a legislativně jednodušší
prostředí na revitalizaci brownfieldů v ČR.
Osobní prohlášení
Velkým prostorem pro novou výstavbu nejen
průmyslových nemovitostí jsou brownfieldy. V
ČR je stále velké množství těchto nevyužitých
pozemků a vidím zde velký prostor pro Radu a
její další aktivity. Rád bych v tomto směru
přinesl své dosavadní zkušenosti a zároveň ve
spolupráci s Radou vytvořil koncepci
revitalizace brownfieldů v ČR a zejména
legislativní úpravy, které šetrnou revitalizaci
zjednoduší. Dalším tématem je udržitelnost
průmyslových objektů a možnosti jejího
zefektivnění a zpřístupnění investorům a
klientům. V neposlední řadě chci s Radou řešit
problematiku využití dešťových vod
z průmyslových areálů a její udržení v krajině a
využití šedých vod z průmyslových budov, kde
máme za sebou pilotní projekt.
Oblast zájmu
Udržitelnost průmyslových objektů a
revitalizace brownfieldů. Tepelné ostrovy.
Šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Využití
šedé vody

Introduction
I currently work as a
technical director at
Panattoni Czech
Republic and Slovakia.
I started working in
Panattoni thirteen 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, we regularly
participate at Council events and for last two
years, I have a been the Board member. Out
common key topic is sustainability of industrial
buildings and recently revitalization of
brownfields. Under my leadership, Panattoni's
project team revitalized the site of Škoda
production in Ostrov, in which a record 98.7%
of demolition waste was recycled. The Ministry
of Industry and Trade awarded the project the
1st prize in the category Best use of secondary
raw materials in the construction industry. This
year we completed the construction on the
brownfield in Cheb engineering plants. Our
high sustainability requirements and consistent
approach resulted in the recognition of the
project as the world's most sustainable
industrial building. 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.
Personal Statement
Brownfields offer a big space for new
development not only of industrial buildings.
There is still a large number of unused sites in
the country, and I can see great opportunity for
the Council here. I would like to bring my
experience and, in cooperation with the
Council, develop the concept of revitalization of
brownfields and propose legislative changes
that will make the sustainable brownfield
regeneration more simple. 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. I would like to address the issue of the
use of rainwater from industrial sites, and its
retention in the landscape, and the use of grey
water from industrial buildings.
Areas of Interest
Sustainability of industrial buildings, brownfield
revitalisation. Heat islands. Rain water
management.
Use of grey water

Klára Bukolská, Velux Česká republika s.r.o.

Představení
Po několikaleté praxi v Ateliéru 8000 pracuji od roku
2004 ve společnosti VELUX jako architektka. Téma
udržitelného stavebnictví a udržitelný "život"
v budovách je pro mě stěžejní, a přednáším ho u nás i
v zahraničí. Jsem členem Průmyslové rady VUT v
Brně a dvou normalizačních komisí (CZ, SK). V
posledních 4 letech se více zaměřuji na marketing,
vedu lokální projekty i projekty v CEE regionu. Jedním
z výraznějších projektů je projekt RenovActive, který si
klade za cíl zrychlení renovačního procesu rodinných
domů na Slovensku. Naše společnost aktivně
spolupracuje s Radou už od počátku, kromě
pravidelné účasti na vzdělávacích seminářích jsme
partnery projektu Zdravá škola a nově Zdravý domov.

Introduction
After several years of experience in Studio 8000, I
have been working as an architect at VELUX since
2004. The topic of sustainable construction and
sustainable "life" in buildings is my key responsibility
and I give lectures on this theme here and abroad. I
am a member of the Industrial Council of VUT in Brno
and two standardization commissions (CZ, SK). In the
last 4 years I have focused more on marketing, I
manage local projects and projects in the CEE region.
One of the more significant projects is RenovActive,
which aims to speed up the renovation process of
family houses in Slovakia. Our company actively
cooperates with the Council from the beginning.
Besides regular participation in the educative
seminars, we are the partner of the project Healthy
School and most recently Healthy Home.

Osobní prohlášení
Naše společnost byla vždy leaderem v oblasti
udržitelnost a já měla to štěstí být součástí týmu, který
tuto strategii ve firmě implementoval. S Radou
spolupracuji na jednotlivých projektech už mnoho let.
Stát se členem představenstva Rady je tedy
přirozeným dalším krokem. Vzhledem k velmi
ambiciózním cílům, které VELUX Group si stanovila mimo jiné do roku 2041 vymazat historickou uhlíkovou
- stopu věřím, že naše strategie i zkušenosti budou pro
Radu přínosem. Osobně je pro mě šetrná architektura
a kvalita vybudovaného prostředí zásadní téma a
chtěla bych udělat i něco víc... a po praktické stránce
také nyní můžu věnovat práci Rady adekvátní
kapacitu.

Personal statement
Our company has always been a leader in
sustainability and I have been fortunate enough to be
part of the team that implemented this strategy within
the company. I have been working with the Council on
various projects for many years. Becoming a member
of the Board of Directors is therefore a natural next
step. In the view of the very ambitious targets that
VELUX Group has set itself - including clearing the
historic carbon footprint by 2041 - I believe that the
Council can benefit from our strategy and experience.
Personally, the sustainable architecture and quality of
the built environment is a fundamental theme for me
and I would like to do something more... and, from a
practical point of view, I can now devote adequate
capacity to the Council's work.

Oblasti zájmu
Strategie naší společnosti tak, jak byla nastavena do
roku 2030 se zaměřuje na 3 ze 17 cílů udržitelného
rozvoje: zdraví a kvalitní život, udržitelná města a obce
a klimatická opatření. Těmto oblastem bych se v Radě
chtěla věnovat, přičemž kvalita vnitřního prostředí je
moje stěžejní mnoholeté téma.

Areas of interest
Our company's strategy as set for 2030 focuses on 3
of the 17 sustainable development goals: health and
quality of life, sustainable cities and municipalities, and
climate solutions. I would like to address these areas
in the Council, especially the quality of the internal
environment as it has been my key issue for many
years.

Tomáš Habel, Daikin Airconditioning Czech Republic s.r.o.

Představení
Ve společnosti Daikin, která patří k zakládajícím
členům CZGBC, jsem zodpovědný za problematiku
životního prostředí a udržitelného rozvoje v České
republice. Udržitelnost architektury vnímám jako jeden
z jejích základních pilířů, stejně jako formu, funkci a
konstrukci. První interakci s CZGBC k tématu vnitřního
prostředí budov jsem měl již v roce 2010. V rámci své
pozice působím v několika profesních spolcích a
asociacích, kde obhajuji udržitelnost řešení v oblasti
vytápění, chlazení a větrání budov. Rád bych tyto
činnosti zkoordinoval, neboť věřím v násobnou sílu
společné synergie. V CZGBC jsem se zapojil do
pracovních skupin Inovace a technologie, Udržitelné
materiály/Recyklace stavebních odpadů, Evropská a
národní legislativa a rád bych se přidal i ke skupině
Zdravé vnitřní prostředí budov.
Osobní prohlášení
Tento rok byl bohužel především ve znamení nejistoty
z COVID-19, která však nedokázala přehlušit zcela
zásadní krok v podobě očekávané Zelené dohody pro
EU. Věřím, že brzká katarze a následující evropské
investice mohou být významnou „hladovou zdí“ pro
naši ekonomiku, která může být po této tvrdé zkoušce
znatelně udržitelnější. Je právě i na naší společné
aktivitě, jak bude ekonomika vypadat a bude-li
šetrnější. Rada si již celou řadu let buduje silné
renomé a je tak velmi dobře připravena čelit dnešním
akcelerujícím výzvám a příležitostem. Rád bych se na
této významné evoluci udržitelnosti také podílel.
Propagace inovací, technologií, zvyšování energetické
účinnosti, monitoringu systémů a zapojení cirkulární
ekonomiky jsou cesty ke společnému cíli klimaticky
neutrální ekonomiky v roce 2050. Bude mi ctí a
potěšením, vydám-li se na tuto smysluplnou cestu
společně s Vámi v pozici člena představenstva
CZGBC.
Oblast zájmu
Rád bych se věnoval zejména tématům zdravého
vnitřního prostředí budov, udržitelného vnějšího
prostředí - dekarbonizaci nových i stávajících budov v
segmentu vytápění, chlazení a větrání, zvyšování
energetické účinnosti, monitoringu systémů a zapojení
cirkulární ekonomiky (recyklace chladiv a zařízení).
Dále udržitelné architektuře z komplexního
integrovaného pohledu, legislativě a dotačním
programům na podporu šetrných staveb.

Introduction
At Daikin, one of the founding members of CZGBC, I
am responsible for environmental and sustainable
development issues in the Czech Republic. I see the
sustainability of architecture as one of its fundamental
pillars, as well as form, function and construction. I had
my first interaction with CZGBC on the topic of the
indoor environment of buildings already in 2010. As
part of my job, I am involved in several professional
associations, where I advocate the sustainability of
solutions in the field of heating, cooling and ventilation
of buildings. I would like to coordinate these activities,
as I believe in the multiple power of joint synergy. At
CZGBC, I joined the Innovation and Technology,
Sustainable Materials/Recycling of Construction
Waste, European and National Legislation working
groups, and I would also like to join the Healthy Indoor
Building Environment group.
Personal statement
Unfortunately, this year was primarily marked by
uncertainty from COVID-19, which, however, failed to
drown the crucial step in the form of the expected
Green Agreement for the EU. I believe that early
catharsis and subsequent European investment can
be an important "hunger wall" for our economy, which
can be noticeably more sustainable after this tough
test. It depends on our joint activity what the economy
will look like. CZGBC has been building a strong
reputation for many years and is therefore very well
prepared to face today's accelerating challenges and
opportunities. I would like to be part of this important
evolution of sustainability. Promoting innovation,
technology, improving energy efficiency, monitoring
systems and implementing the circular economy
principles are the paths to the common objective of a
climate neutral economy in 2050. I will be honored and
pleased to embark on this meaningful journey together
with you as a member of the Board of Directors.
Area of interest
I would like to focus in particular on the topics of a
healthy indoor environment of buildings, a sustainable
external environment - decarbonisation of new and
existing buildings in the heating, cooling and ventilation
segment, increasing energy efficiency, monitoring
systems and the involvement of the circular economy.
Sustainable architecture from a comprehensive
integrated perspective, legislation and subsidy
programs to support green buildings.

Jindřich Kindl, SEKYRA GROUP

Představení
Ve společnosti SEKYRA GROUP 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. Společnost Sekyra Group
jako exkluzivní člen je jedním ze zakládajících
členů Rady. Po celou dobu byla zastoupena
v představenstvu Rady, čímž se podílela jejím
na rozvoji a směřování. Jsem aktivním členem
představenstva víc než dva roky a rád bych
pokračoval ve své spolupráci v oblasti
implementace 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.
Sekyra Group is one of the founding members
of the Council and has been represented in the
Board all the time. I have been the Board
member for over two years now and I would
like to continue my work focused on 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.

Vladislav Nožička, Československá obchodní banka, a.s.

Představení
V ČSOB působím od roku 1999 na různých
pozicích v oblasti korporátního bankovnictví
ČSOB a KBC. Od roku 2014 jsem ve vedení
Specializovaného financování v ČSOB, jehož
nedílnou součástí je Financování komerčních
nemovitostí. ČSOB s Českou radou pro šetrné
budovy spolupracovala neformálně v rámci
představení nové budovy v Radlicích a využití
jejích prostor pro akce Rady, od 2020 jsme
aktivním členem Rady. Jako potvrzení závazku
ČSOB vůči Radě jsme se rozhodli se od
příštího roku pro úroveň exkluzivního členství.
Osobní prohlášení
Otázku udržitelnosti v oblasti výstavby budov
považuji za nezbytnou a potřebnou v boji proti
klimatické změně, což je jedna z hodnot, které
razí skupina ČSOB / KBC. Jako jedna z
největších finančních institucí v Česku a
významný poskytovatel úvěrů na komerční
nemovitosti i rezidenční bydlení máme velký
zájem podporovat výstavbu šetrných staveb a
více se podílet na propagaci/osvětě, ale
logicky i na jejich financování. Rád bych
v představenstvu Rady rozvíjel činnost
v oblasti podpory investic do udržitelnosti. Ze
své pozice mohu nabídnout Radě a
představenstvu své kontakty v korporátní a
firemní sféře, znalosti v oblasti financování.
Oblasti zájmu
Certifikace budov ve vazbě na valuaci a
financování.

Introduction
Since 1999, I have been working at ČSOB in
various positions in the area of corporate
banking of ČSOB and KBC. Since 2014, I have
been in charge of Specialized Financing in
ČSOB, of which financing of commercial real
estate is an integral part. ČSOB cooperated
informally with the Czech Green Building
Council in the framework of the presentation of
a new building in Radlice and the use of its
premises for Council events, in 2020 we
became an active member of the Council. As
the proof of our commitment to the Council,
CSOB have decided to upgrade our
membership to the exclusive level from 2021.
Personal statement
I consider the issue of sustainability in the area
of building construction as necessary and key
in the fight against climate change, which is
one of the values that the ČSOB / KBC Group
promotes. As one of the largest financial
institutions in the Czech Republic and a major
provider of loans for commercial real estate
and residential housing, we are very interested
in supporting the construction of green
buildings, be more involved in the
promotion/awareness-raising, and logically
also in their financing. As a board member, I
would like to focus on supporting investment in
sustainability. From my position, I can offer the
Council and the Board of Directors my contacts
in the corporate sphere, and knowledge in the
field of financing.
Areas of interest
Certification of buildings in relation to valuation
and financing.

.

Radovana Pastrňáková, Buildsys, a.s.

Představení
Ve společnosti BUILDSYS pracuji na pozici
Manažerky strategického marketingu téměř
dva roky. Předtím jsem se pohybovala v oblasti
PR a médií. Společnost BUILDSYS se zabývá
automatizací budov, technologicky náročnými
zakázkami a efektivním řízením. Buildsys je
dlouholetým a aktivním členem Rady. Stali
jsme se partnery Konference Šetrné budovy
2019 pořádané Radou, jsme aktivní v pracovní
skupině Inovace a technologie, účastníme se
společných akcí a hledáme vzájemnou
podporu a spolupráci.
Osobní prohlášení
Technologie se vyvíjejí a je důležité na změny
umět rychle reagovat. Rozvíjí se nejen celkový
technologický progres ve světě, ale přicházejí i
různé inovace v jednotlivých oborech, které
automatizace řídí. Pro mě osobně bylo vždy
důležité mít cíl, za kterým mohu jít. V tomto
oboru je mým cílem komunikace právě těchto
nových trendů v technologiích se zaměřením
na uživatele budov. Motto BUILDSYSu zní
„chytřejší budovy“. A o to právě jde, o budovy,
které budou umět predikovat, komunikovat se
svými uživateli. Budovy, které budou šetrné
vůči životnímu prostředí. Budovy se zdravým
vnitřním prostředím, budovy ekonomicky
efektivní. Chci využít své profesní zkušenosti a
podpořit Radu v oblasti zvyšování prestiže své
značky a efektivní komunikace klíčových
témat. Společně se všemi členy Rady věřím,
že dosáhneme většího povědomí o šetrném
stavebnictví nejen u odborné, ale i u široké
veřejnosti. A že těchto chytřejších budov bude
stále přibývat.
Oblasti zájmu
Smart cities, nové technologie, ekologie a
udržitelnost.

Introduction
At BUILDSYS I have been working as a
Strategic Marketing Manager for almost two
years. Before that, I was in the area of and
media. BUILDSYS focuses on building
automation, technologically demanding
projects and efficient management. Buildsys is
a long-time and active member of the Council.
We have become partners of the Green
Building Conference 2019 organized by the
Council, we are active in the Innovation and
Technology Task Group, participate in joint
events and we always look for ways for mutual
support and cooperation.
Personal statement
Technologies are evolving and it is important to
be able to react quickly to changes. Not only is
the overall technological progression in the
world developing, but there are also various
innovations in the various fields that control
automation. For me personally, it has always
been important to have a goal to go to. In this
field, my goal is to communicate precisely
these new trends in technologies with a focus
on building users. BUILDSYS's motto is
"smarter buildings." And that's the point,
buildings that will be able to predict,
communicate with their users. Buildings that
will be environmentally friendly. Buildings with
a healthy indoor environment, buildings
economically efficient. I want to use my
professional experience to support the Council
in improving the prestige of its brand and
effective communication of key topics.
Together with all the Members of the Council, I
believe that we will achieve greater awareness
of sustainable building not only among
professionals, but also among the general
public. And that these smarter buildings will
keep growing.
Areas of interest
Smart cities, new technologies, ecology and
sustainability.

Petr Vogel, Ekowatt CZ s.r.o.

Představení
- Současný tajemník představenstva CZGBC
- 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
S Českou radou pro šetrné budovy jsem
prožil již pěknou část mého života.
Organizaci jsem spoluzakládal, následně
jsme zažili obrovský boom zájmu, který
však po letech následoval i propad mj.
způsobený opožděnou hospodářskou krizí
ve stavebnictví. Fungování Rady jsem
tehdy podpořil svým osobním angažmá do
pozice výkonného ředitele Rady.
Nepříznivý trend se podařil zvrátit. Pro
Radu to byla nová příležitost. Simona a její
nový skvělý tým nastartoval novou rostoucí
éru Rady jako vysoce respektované
profesní organizace jak pro státní instituce,
akademickou sféru, tak zejména pro
byznys, který podporuje.
Nyní nás v Radě kvůli pandemii zřejmě
čeká krize další, ale i další příležitost se
zlepšit. Jako kandidát do představenstva
mohu slíbit, že Radu podpořím, a to
zejména v časech nelehkých. Vás členské
firmy bych rád požádal o totéž.
Podnikatelské příležitosti šetrných budov
se budou rozhodovat zejména při cestě
z hospodářské krize ven. Buďte u toho,
buďte i nadále s Českou radou pro šetrné
budovy. Budu vděčný za Vaši důvěru
v mou osobu v představenstvu.
Oblast zájmu
- Provozní nápady, energie, zkušenosti a
pomoc organizaci. Jako jediný mohu
nabídnout dnes již přes 10 let zkušeností
s aktivitami Rady a podporou členských
organizací.
- Chtěl bych popularizovat podnikatelské
příležitosti pro řešení globálních změn
klimatu svojí aktivitou na přednáškách a
sociálních sítích.
- Chci pokračovat v podpoře projektu „Zdravý
domov“.

Introduction
- Current Secretary of the
CZGBC BoD
- 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 management of innovative development
of office and residential projects with focus
on certifications and sustainability.
Personal Statement
I have already lived a significant part of my
life with the Czech Green Building Council.
I co-founded the organisation, and
subsequently we experienced a huge boom
in interest. Then followed a slump, caused
partly by the delayed economic crisis in the
construction sector. At the time, I supported
the Council through my personal
involvement as its Executive Director. The
unfavourable trend was reversed and this
was a new opportunity for the Council.
Simona and her brilliant new team gave a
kick start to a new growing era of the
Council as a highly respected professional
organisation for state institutions, academia
and, in particular, the businesses it
supports. Now, because of the pandemic,
we are likely to face another crisis, but also
another opportunity to improve. As a
candidate for the Board of Directors, I can
promise you to support the Council,
especially in the difficult times. I would like
to ask you - member companies - to do the
same. Business opportunities for green
buildings will play key role on the way out
of the economic crisis. Be part of it, stay
with the Czech Green Building Council. I
will be grateful for your trust in my person
on the Board of Directors.
Areas of Interest
- Operational ideas, energy, experiences
and assistance to the organisation. As the
only candidate I can offer more than 10
years of continuous experiences with the
Council’s management.
- I would like to popularize business
opportunities for global climatic changes
solutions through educational events and
social networks
- To continue my support for a project of
“Healthy Home”.

Vladimír Weiss, Saint Gobain
Představení
Ve stavebnictví se pohybuji celý svůj profesní
život. Po ukončení studia na Fakultě
stavební ČVUT v roce 1983 jsem nastoupil
u společnosti Metrostav, kde jsem do roku
1992 vykonával funkci stavbyvedoucího. Ve
společnosti Saint Gobain pracuji od roku 2001,
kde jsem u divize Weber začínal na pozici
technického a obchodního poradce a mezi
2007 – 2018 jsem vykonával pozici oblastního
obchodního ředitele pro Prahu, střední a
východní Čechy. Od listopadu 2018 jsem v
rámci koncernu přestoupil na pozici
obchodního ředitele Saint-Gobain. Společně
prosazujeme myšlenku udržitelného bydlení
pomocí našeho konceptu Multikomfortních
domů. Skupina Saint-Gobain vytvořila
standard Multicomfort, který definuje parametry
budov podle toho, jaký mají vliv na jejich
uživatele z pohledu akustiky, dostatku světla,
kvality vzduchu a tepelné pohody. Druhým
pohledem je také zajištění komfortu pro ty, kdo
stavby navrhují a realizují jejich výstavbu.
Osobní prohlášení
Saint Gobain, jako exkluzivní člen, podporuje
Radu a spolupracuje s ní od jejího počátku.
Pravidelně jsme partnery Konference Šetrné
budovy, v posledních 2 letech byla společnost
zastoupená v představenstvu Rady. Zástupci
našich divizí jsou dlouhodobě aktivními
členy/koordinátory pracovních skupin
Udržitelné materiály a Zdravé vnitřní prostředí.
Osobně s Radou spolupracuji od roku 2018 a
jsem členem pracovní skupiny Brownfieldy. Na
Radě si cením její zásluhy na propagaci
šetrného stavebnictví napříč trhem a vytyčení
jasné cesty, jak navrhovat a stavět v principu
udržitelnosti tak, aby se vytvořilo zdravé a
ekologické životní prostředí. Hodnoty při
prosazování výstavby udržitelných budov
máme společné. Svůj přínos pro Radu vidím
ve sdílení zkušeností našich divizí v rámci
navrhování a realizace moderního vnitřního
prostředí a jeho vlivu na uživatele. Nabízím
své kontakty pro možnost dalšího rozšíření
členské základny Rady. Maximální podpora
udržitelné výstavby. Hleďme dál, buďme
odvážní a mysleme na naše potomky!
Oblasti zájmu
Aktivity pracovní skupiny brownfieldu. Role
stavebních materiálů v udržitelné výstavbě.
Zdravé vnitřní prostředí. Akustika v budovách a
Zelené střechy.

Introduction
I've been in
construction sector my
whole professional
life. After finishing my
studies at the Faculty
of Civil Engineering of CVUT in 1983, I joined
Metrostav, where I worked as a construction
manager until 1992. I have been working at
Saint Gobain since 2001, where I started as a
technical and business consultant at the
division Weber. Between 2007 and 2018 I held
the position of regional sales director for
Prague, Central and Eastern Bohemia. Since
November 2018, I have moved within the Saint
Gobain group to the position of sales director.
Together, we promote the idea of sustainable
living with our Multi-comfort home
concept. The Saint-Gobain Group has created
the Multicomfort standard, which defines the
parameters of buildings according to how they
affect their users in terms of acoustics, lighting
air quality and thermal comfort. The second
view is also to provide comfort for those who
design and implement their construction.
Personal Statement
Saint Gobain, as an exclusive member,
supports and cooperates with the Council
since its founding. We are regular partners of
the Green Building Conference, in the last 2
years the company has been represented on
the Board of Directors. Colleagues from our
divisions have long been active members/
coordinators of the Sustainable Materials and
Healthy Indoor Environment working groups. I
have been working personally with the Council
since 2018 and am a member of the
Brownfield Task Group. I appreciate the
Council efforts to promote green building
across the market and setting out a clear path
to design and build sustainability in order to
create a healthy and environmentally friendly
environment. Our values are identical. I see my
contribution to the Council in sharing the
experience of our divisions in designing and
implementing the modern internal environment
and its impact on users. I offer my contacts for
further expanding the Council's membership
base and maximum support for sustainable
construction. Let us see further, let us be bold
and think of our descendants!
Areas of interest
Activities of the brownfield working group. The
role of building materials in sustainable
construction. Healthy indoor environment.
Acoustics in buildings and green roofs.

