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Karel Fronk, Skanska, a.s.

Představení
Profesně se zaměřuji na oblast udržitelného rozvoje
zejména v oblasti green business, energetiky a
cirkulární ekonomiky. Více než deset let působím ve
společnosti Skanska, kde se věnuji strategickému
rozvoji hospodaření s přírodními zdroji, jejich
udržitelnému využívání, hodnotícím systémům a
managementu uhlíkové stopy. V oblasti stavební výroby
prosazuji systematický přístup v podobě posuzování
našich produktů pomocí LCA analýz a ekonomické
analýze tzv. LCC. 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 z řad privátního, veřejného i
akademického sektoru. Sdílím zkušenosti při využití
šetrných přístupů se stavaři, architekty, projektanty,
výrobci materiálů a developery a spojuji je s kolegy
z řad privátního, veřejného i akademického sektoru.

Introduction
Professionally I am focused on sustainable
development especially in the field of green business,
energy efficiency and circular economy. I have been
working in Skanska for over 10 years where I am
responsible for strategic development of managing and
protecting natural sources and their sustainable use,
evaluation systems and carbon footprint management.
In the field of building production, I advocate a
systematic approach in the form of assessing our
products using LCA analysis and economic analysis
LCC. My aim is to show examples of sustainable
solutions and their economic and social benefits. The
vision must be close to illustration, which is doubly true
in conjunction with practice. I share my experience in
the use of sustainable solutions with builders,
architects, engineers, material manufacturers and
developers and connect them with colleagues from the
private, public, and academic sector.

Osobní prohlášení
Členové a výkonný tým České rady pro šetrné budovy
během pandemie Covidu dokázali, že udržitelné
stavebnictví má silné a zdravé základy. Společně
sdílíme desítky šetrných řešení využitých či zaváděných
v realizaci projektů našich členů. Zajišťujeme a
moderujeme mezinárodní konference a nebojíme se
otevírat i těžká evropská témata spojená s naším
oborem. Právě díky odborné erudici Vás, našich členů,
máme na trhu značné renomé. Jsme vyhledávaným
partnerem pro mezioborové diskuse v průmyslu a po
náš "hlas" se dá spolehnout. V Radě bych se nadále rád
věnoval zejména cirkulární ekonomice a managementu
uhlíkové stopy. Jasně argumentovat v provozní rovině
šetrných řešení je dle mého názoru čím dál důležitější a
na trhu bude stále žádané a vyhledávané.

Personal Statement
CZGBC members and its executive team during the
Covid pandemic proved that the sustainable building
has a strong and healthy foundation. Together we share
dozens of green solutions implemented in the projects
of our members. We organize and moderate
international conferences and are not afraid to open
even difficult European topics related to our field. It is
thanks to the professional erudition of you, our
members, that we have a considerable reputation in the
market. We are a sought-after partner for
interdisciplinary discussions in industry and our "voice"
can be relied on. In the Council, I would like to continue
to focus primarily on the circular economy and carbon
footprint management. It is increasingly important to
clearly advocate for and demonstrate environmentally
friendly solutions in practice in reaction to the demands
of the market.

Oblasti zájmu
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. Osobním zájmem je iniciativa mapovat a
obnovovat „mechanické vodní pumpy“ v České
republice.

Areas of Interest
Green business and its real and added value.
Application of circular economy in the area of natural
resources, energy, water and building and raw
materials. Evaluation of life and economic cycle of
products and projects. My personal initiative includes
mapping and renovation of mechanical water pumps in
the Czech Republic.

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 stále ve znamení nejistoty z
COVID-19, která však nedokázala přehlušit zcela
zásadní krok v podobě pokračování Zelené dohody
pro EU a balíčku Fit for 55. Věřím, že brzká katarze a
současné 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, včetně našeho
letního předsednictví EU. 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 Task Groups, and I would also like to join
the Healthy Indoor Environment group.
Personal statement
This year was still 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 and the package Fit for 55. I believe that early
catharsis and current 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, including the summer EU presidency. 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.
Areas of interest
I would like to focus in particular on the topics of a
healthy indoor environment of buildings, a sustainable
external environment - decarbonization 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.

Petra Hajná, CPI Propetry Group

Představení
Ve spojení s Radou jsem od jejího založení - Skanska
je jedním ze zakládajících členů. V současné době jsem
součástí pracovní skupiny Certifikace a Brownfields
Mám bohaté zkušenosti v oboru udržitelného
stavebnictví: podílela jsem se na tvorbě Green
Business strategie pro společnost Skanska v době
svého tříletého působení v mateřské společnosti
Skanska AB ve Stockholmu, následně měla na starosti
implementaci této strategie do obchodních jednotek ve
střední a východní Evropě. Po návratu do Čech jsem se
věnovala projektům komerčního developmentu jako
LEED AP (City Green Court, Five či Visionary) a WELL
AP (Visionary a Praga Studios). Poslední roky pracuji
pro společnost CPI Property Group, kde se věnuji celé
oblasti trvale udržitelného rozvoje včetně nastavování
celoskupinové strategie a cílů, reportingu, financování
šetrných budov a využití dostupných dotačních titulů.
Jsem zapojena do implementace zelených řešení na
jednotlivých projektech či do zavádění systému
energetického managementu.
Osobní prohlášení
Roli Rady jako propagátora šetrného stavebnictví u nás
vnímám jako klíčovou. O to více v této bezprecedentní
době plné nových výzev a příležitostí, době Evropského
Green Dealu, zeleného financování a době, kdy se ESG
skloňuje ve všech pádech. Osobně mě činnost Rady
velmi zajímá, sleduji její působení od prvopočátku a
ráda
bych
pokračovala
v aktivní
činnosti
v Představenstvu, měla tak možnost ovlivnit směřování
a rozvoj Rady a zároveň uplatnit své znalosti a
zkušenosti. Oblast trvale udržitelného rozvoje je mi
velmi blízká, věnuji se jí od dob studií na VŠ a celou
svou profesní kariéru, jak ve společnosti Skanska, tak
nyní ve společnosti CPI Property Group. Spolupráce
s Radou mě těší.
Oblasti zájmu
Ráda bych nabídla své zkušenosti a znalosti a
pokračovala ve spolupráci s pracovními skupinami
Certifikace budov (WELL, LEED, BREEAM) a
Brownfields. Taktéž se ráda zapojím do iniciativ
ohledně energetického managementu, financování
šetrných projektů a dotačních možností.

Introduction
Work history
2019 to date: CPI Property Group - started as Project
Manager, currently Sustainability Officer
2008-2019: Skanska a.s. – during my work here, I
acquired experience in various positions: Strategy
Specialist, Green Coordinator, Property and
Sustainability Manager a Green Business Specialist
I have been in contact with the Council since its
formation - Skanska is one of the founding members. I
am currently active in Certification and Brownfield Task
Groups. I have vast experience in the green building
sector - I participated in the preparation of the Green
Business strategy for Skanska during my three-year
stay with parent company Skanska AB in Stockholm,
subsequently implementing this strategy in business
units in Central and Eastern Europe. After returning to
the Czech Republic, I was involved in commercial
projects as a LEED AP (City Green Court, Five and
Visionary) and WELL AP (Visionary, Praga Studios).
Over recent years I have been working for CPI Property
Group, with focus on all aspects of sustainable
development incl. setting the group strategy and goals,
reporting, financing green buildings and use of available
grant titles. I am involved in implementation of green
solutions in individual projects and implementation of
energy management system.

Personal statement
I consider the role of the Council as the promoter of
green building as crucial. Especially in this
unprecedented time of new challenges and
opportunities, time of European Green Deal, green
financing and ESG. Personally, I am very interested in
the work of the Council, I have been following it from its
beginning. I would like to continue my active work in the
Board of Directors and thus have the opportunity to
influence the direction of the Council and at the same
time apply my knowledge and experience. I have been
interested in the field of green building since my studies
at university (dissertation on design of low-energy
residential building) and during my whole professional
career, both in Skanska and now in CPI. Working with
the Council is a pleasure.
Areas of interest
I would like to offer my experience and knowledge and
continue to work with the Task Groups Certifications
and Brownfields. I am also interested in initiatives on
energy management, financing of green projects and
grant options.

Robert Leníček, Len+k architekti, s.r.o.

Představení
Jmenuji se Robert Leníček a jsem architekt a partner ve
společnosti Len+k architekti s.r.o. , která 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 a konferencích, od
roku 2013 jsem členem představenstva a od roku 2017
zastávám funkci místopředsedy. Podílel jsem se na
tvorbě manuálu pro zadávání veřejných zakázek a na
příručce pro regeneraci brownfieldů. Radu jsem
reprezentoval jako speaker na několika tematických
konferencích a v době pandemie jsem zastupoval Radu
v debatě se členy politické reprezentace ohledně
obnovy české ekonomiky za pomoci šetrného
stavebnictví.

Introduction
.My name is Robert Leníček and I
am an architect and partner in
Len+k archtitekti s.r.o. that is one
of the CZGBC founding members.. 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 and
conferences and I have been the CZGBC Board
member since 2013 and act as a Vice-chairman since
2017. I was involved in the preparation of the manual
for public procurement and handbook for brownfield
regeneration. I represented the Council as a speaker at
several topical conferences. During the pandemic time
I represented the Council in the debate with the political
representation on recovery of Czech economy through
sustainable building.

Osobní prohlášení
V činnosti Rady jsem aktivně zapojen od samého
začátku a 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. Posilování vlivu Rady bych chtěl
podporovat v oblasti architektury a urbanismu, jelikož je
mi toto spektrum oborově nejbližší. K tomu patří
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.
Nadále bych chtěl posilovat vzájemné vazby členů,
podporovat je k činnosti v rámci Rady a motivovat je
k iniciaci nových témat. Jsem rád, že jsem se jako člen
představenstva mohl na směřování Rady aktivně
podílet a bude mi ctí, pokud mi umožníte přispívat k
dalšímu pozitivnímu rozvoji Rady i nadále.

Personal statement
I have been actively involved in the Council activities
since the very beginning and I care about its future. In
the time of its existence the Council has built its
reputation and become a respected organisation that
supports the green building. 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 the more the
Council’s influence strengthens, the more the support to
all our members will grow and meet their needs and
pursue their objectives. I would like to further strengthen
mutual relationship with the members, support their
activities in the Council and motivate them to initiate
new topics. I am pleased that was able to participate in
the process directing the organisation and I would be
honoured if you allow me to continue to contribute in
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
- Oblast regenerace Brownfields

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
- Brownfields regeneration

Antonín Lupíšek, UCEEB ČVUT

Představení
Antonín Lupíšek je odborník na systémy hodnocení
udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako ředitel
pro vědu a výzkum a zároveň vede tým Udržitelná
výstavba na Univerzitním centru energeticky efektivních
budov (UCEEB) ČVUT a jako odborný asistent přednáší
o udržitelné výstavbě 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,
2005-2006). Od roku 2006 pracoval jako výzkumník na
Fakultě stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako
odborný asistent. Od roku 2012 je rovněž
zaměstnancem UCEEB ČVUT. Má zkušenosti z řady
národních i mezinárodních výzkumných projektů a
podílel se na vývoji národního certifikačního systému
SBToolCZ. Je 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.
Osobní prohlášení
Již od počátku své odborné dráhy se zaměřuji zavádění
šetrných technologií ve stavebnictví. Chtěl bych přispět
k zavedení jasných a férových podmínek a pravidel
podporujících uvádění šetrných budov do praxe a
lepšímu propojení členů Rady s ČVUT i jeho studenty.
Měl jsem možnost sloužit po dvě období představenstvu
Rady, 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 svému přehledu o
mezinárodních trendech mohu být prospěšný pro další
období.
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

Introduction
Antonín Lupíšek is an expert in sustainability
assessment systems in the construction sector. He
serves as Director of Science and Research and at the
same time leads the Sustainable Construction team at
the University Centre of Energy Efficient Buildings
(UCEEB) of CTU and as an assistant professor of
sustainable construction at the Faculty of Civil
Engineering of the Czech Technical University. He
completed his master's degree in civil engineering at the
Faculty of Civil Engineering of the CTU in 2006, and he
defended his dissertation on multi-criteria evaluation of
buildings there in 2013. He worked as a researcher at
DEKTRADE (R&D solar and façade systems, 20042005), then worked at EkoWATT (R&D Energy
Efficiency, 2005-2006). Since 2006 he has been
working as a researcher at the Faculty of Civil
Engineering of the CTU in Prague, since 2013 as an
assistant professor. Since 2012, he has also been an
employee of the UCEEB CTU. He has experience in a
number of national and international research projects
and has been involved in the development of the
national certification system SBToolCZ. He is a member
of the International Initiative for a Sustainable Built
Environment (iiSBE) and was a founding member of the
Czech Green Building Council. He is chairman of the
Organizing Committee of the Central Europe to
Sustainable Building international conferences held
under the auspices of UNEP, CIB and iiSBE in 2010,
2013, 2016 and 2019.
Personal Statement
Since the beginning of my professional career, I have
focused on the implementation of environmentally
friendly technologies in the construction industry. I
would like to contribute to the introduction of clear and
fair conditions and rules that support putting green
buildings into practice. I would also like to facilitate a
closer connection between the members of the Council
with CTU and its students. In the past, I was the member
of CZGBC Board of Directors for two periods, when, in
addition to closer cooperation with UCEEB, I helped the
Council to acquire grant funds for its own professional
activities. I was one of the CZGBC founders and I hope
that I can offer my knowledge of international trends for
the benefit of the members.
Areas of Interest
Strategies and methodologies for the green
reconstruction of existing buildings, methodologies
supporting the process of green building design, green
public procurement, implementation of LCA and LCC in
public procurement.

Jaroslav Nutil, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Představení
Ve společnosti Saint-Gobain, jednoho z největších
výrobců stavebních materiálů, pracuji již 14 let. Během
té doby jsem se věnoval zejména oblastem ochrany
životního prostředí, bezpečnosti práce ochrany zdraví a
kvality. Poslední rok působím na pozici Sustainability
manažera pro region Východní Evropa, kde se velmi
intenzivně věnuji přípravě naší strategie pro
udržitelnost. Zejména pak mapování uhlíkové stopy
z našich činností, ale i z dodavatelského řetězce, dále
se zabývám hledáním způsobů využití recyklovaných
materiálů při výrobě stavebních produktů a v neposlední
řadě také úsporami vody. Oblast ochrany životního
prostředí a udržitelnosti mě provází již od doby studia a
není to jen má pracovní náplň, ale styl života, který se
snažím přenášet i na své okolí.

Introduction
I have been working for Saint-Gobain, one of the biggest
construction material producers for 14 years. I worked
mainly in Environment, health, safety, and quality
positions. During the last year, , I have been intensively
working in the role Sustainability Manager for the
Eastern Europe region on the company’s Sustainability
roadmap preparation. I was focused especially on
Carbon footprint from our activities and our value chain.
I search for ways how to use recycled material in the
production of our construction materials. Water savings
in the production stage is also one of the topics in my
scope. I was close to Environmental protection and
Sustainability topics since my studies and for me, it is
not just a job, but a lifestyle that I try to pass on my
surroundings.

Osobní prohlášení
Budovy a jejich provoz jsou odpovědné za téměř 40%
celosvětových emisí CO2. Stavebnictví také vytváří
enormní tlak na nerostné suroviny, což rozhodně není
dlouhodobě udržitelné a jsem rád, že právě Rada je
v této oblasti velmi aktivní a reaguje na tyto výzvy
edukací a vytvářením prostředí pro udržitelné
stavebnictví.
Byť jsem svým působením v radě nováčkem, věřím, že
jako zástupce společnosti, která chce být lídrem
v oblasti výroby materiálů pro udržitelné stavebnictví,
mám co nabídnout a rád bych se na fungování rady
aktivně podílel.
Zejména bych rád využil svoje
zkušenosti s udržitelnými materiály, snižování uhlíkové
stopy a s cirkulární ekonomikou.

Personal statement
Buildings and their operation are responsible for almost
40% of global CO2 emissions. The construction industry
is creating enormous pressure on raw materials, which
is certainly not sustainable in the long term, and I am
glad that the Council is very active in attempting to
respond to these challenges by educating and creating
conditions for the sustainable construction business.
Although I am a newcomer to the Council, I believe that
as a representative of a company that wants to be a
leader in the production of materials for sustainable
construction, I have a lot to offer and I would like to
actively participate in councils activities. Specifically, I
would like to use my experience with sustainable
materials, carbon footprint reduction, and the circular
economy.

Oblasti zájmu
V CZGBC bych se rád intenzivně věnoval oblastem
cirkulární ekonomiky, její podporou, hledáním a
odstraňováním překážek pro recyklaci a využívání
recyklovaných materiálů ve stavebnictví.
Také bych se chtěl věnovat transparentnosti informací
o environmentálních dopadech stavebních výrobků a
propagaci využití LCA a EPD certifikátů v praxi.

Areas of interest
At CZGBC, I would like to focus intensively on the areas
of circular economy, its support, search for and removal
of barriers to recycling, and the use of recycled materials
in construction materials.
I would also like to focus on the transparency of
information on the environmental impacts of
construction and the promotion of the use of LCA and
EPD certificates in practice.

