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SHRNUTÍ ČINNOSTI

Leoš Vrzalík

předseda představenstva

Vážení členové, partneři a příznivci šetrného stavebnictví,
s potěšením Vám představuji Zprávu o činnosti České
rady pro šetrné budovy za období 2015 - 2016. Na podzim
minulého roku jsme uspořádali řadu diskusí s našimi
členy i s přizvanými odborníky, jejichž cílem bylo získat
podněty a návrhy na další rozvoj Rady. Výsledkem těchto
debat bylo určení šesti základních pilířů aktivit Rady a vytvoření implementačního plánu pro rok 2016 a 2017, který
odráží představy našich členů o směřování Rady. Ve zprávě
připravené výkonným týmem Rady najdete plnění těchto
strategických cílů za rok 2016.
Nezůstali jsme pouze u krátkodobého plánování. Osobně
jsem nesmírně potěšen, že se nám v posledních několika měsících podařilo dokončit proces přípravy strategie
České rady pro šetrné budovy do roku 2023 a jasně tak
určit směr rozvoje šetrného stavebnictví a postupného
naplňování Vize Nula.
Chtěl bych poděkovat všem členům za jejich podporu
a aktivní účast na dění Rady a těším se na další spolupráci
se členy i s ostatními společnostmi, působícími v odvětví šetrného stavebnictví na rozvoji tohoto perspektivního
oboru.

Za uplynulé období jsme uspořádali celkem 40 akcí
s celkovou návštěvností 902 lidí. Aktivit Rady se zúčastnilo 460 hostů za řad členů a 442 nečlenů. Vysoký poměr
nečlenů Rady vznikl účastí zástupců státní správy a místní
samosprávy na seminářích k zadávání veřejných zakázek
a energetickému managementu (celkem 185 hostů)
a částečně na akcích pořádaných v regionech, kam jsme
přizvali vybrané potenciální členy.
Po odborných seminářích a workshopech jsou nejvíce
oblíbené networkingové akce typu Green Building Club
a neformální setkání. Velký zájem je také o komentované
prohlídky certifikovaných budov Green Walk Green Talk,
kde poptávka vždy vysoce převyšuje kapacitu akce. Nejlépe
hodnocenou exkurzí se stala návštěva logistického distribučního centra Amazon.
Rada se letos zaměřila na rozvoj svých aktivit do regionů.
Prvním strategickým cílem se stalo Brno, kde jsme uspořádali dva semináře, dva Green Cluby a jednu komentovanou prohlídku. Rada se zde setkala se zájmem ze strany
místních společností a některé z nich už do Rady vstoupily.
V dubnu jsme zahájili spolupráci s PR agenturou Crest
Communication a za posledních několik měsíců jsme zaznamenali výrazný nárůst mediálních výstupů i zájem ze
strany médií o činnost Rady a jejích členů.
Členská základna je v současné době relativně stabilní, po
pravidelném výkyvu na začátku roku se nám podařilo dostat počet členů na stejnou úroveň jako vloni. Očekáváme,
že nová témata, která chystáme na další období, budou
zajímavá i pro další společnosti a podaří se nám členskou
základnu rozšířit.
O rozvoji šetrného stavebnictví svědčí i narůstající počet
certifikovaných budov. Od roku 2009, kdy byla v ČR jedna
certifikovaná budova, jich v současné době evidujeme 126
(kombinace LEED, BREEAM, DGNB a SBToolCZ).

Všechny aktivity vedou k tomu, abychom členům vytvořili příznivé podnikatelské prostředí a podmínky pro dosažení
jejich obchodních zájmů a strategických cílů na dlouhodobě
udržitelné bázi.

Děkujeme našim sponzorům:
ELAN Interior, Zumtobel, Saint Gobain, Schneider Electric,
Jakub Cigler Architekti, EkoWATT, VCES, Development
News, BDO Audit s.r.o.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE AKTIVIT
Celkový počet návštěvníků na jednotlivých akcích

V průběhu podzimních diskusí se členy Rady bylo určeno
6 základních pilířů aktivit:
•
•
•
•
•
•

Green Building Club | 366
Green Walk-Green Talk | 136
Semináře | 330
Pracovní skupiny | 55
Setkání exkluzivních členů | 15

Sustainability Leadership
Obchodní příležitosti
Vzdělávání/PR
Legislativa
Financování šetrných budov
Budování vlastní kapacity

V rámci těchto pilířů byly pro rok 2016 stanoveny
a naplněny následující strategické cíle:
SUSTAINABLE LEADERSHIP

Vývoj počtu členů od založení Rady do současnosti
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Rozdělení členů podle oborů

CÍL: Posilovat pozici Rady jako respektované nezávislé
organizace u státní správy, akademické sféry a odborné
veřejnosti.
Dosažené úspěchy:
Rada byla přizvána ke spolupráci a účasti na řadě projektů:
• prezentace na konferenci Smart Cities pořádané francouzským velvyslanectvím
• propagace konference reSite
• přidružené členství v Czech Smart City Cluster
• účast na kulatých stolech pořádaných Úřadem vlády,
MPO, MŽP, příprava Memoranda o spolupráci s MPO
• záštita Senátu ČR a hejtmana JM kraje nad seminářem
k veřejným zakázkám
• prezentace na konferenci CESB 2016 pořádané ČVUT
• konzultace veřejným zadavatelům při přípravě konkrétních tendrů na šetrná kvalitní řešení
OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
CÍL: Posílení pozice členů v oboru stavebnictví, vytváření
obchodních příležitostí
Dosažené úspěchy:
Členové mají příležitost navázat nové obchodní kontakty
v průběhu většiny akcí, pořádaných Radou:
• 9 pravidelných networkingových akcí – Green Clubs,
pracovní snídaně, atd.
• společné akce s partnerskými organizacemi – Asociace Developerů, Centrum hrubé výstavby Kaštanová,
Top Expo, Architecture Week 2016
• průběžné zviditelnění členů v médiích – série článků
ke kvalitě vnitřního prostředí, certifikace rezidenčního
sektoru, atd.
• rozšíření aktivit do regionů – 5 akcí v Brně a 1 v Ostravě

Architekti a projektanti | 14%
Developeři | 19%
Konzultanti | 16%
Stavební firmy | 7%
Dodavatelé materiálů | 20%
Dodavatelé technologií | 16%
Ostatní | 8%

Vývoj počtu certifikovaných budov 2010 - 2016
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CÍL: Zvýšit povědomí o přínosech šetrných staveb
u odborné i širší veřejnosti (aspekt ekonomický, sociální,
ekologický)
Dosažené úspěchy:
• v rámci seminářů jsme poskytli odborné informace
200 účastníkům
• zahájena spolupráce s PR agenturou Crest Communication, od 04/2016 do 11/2016 měla Rada 86 mediálních výstupů s uvedením citací od 44 členů
• v rámci roadshow k veřejným zakázkám a semináři

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou zaměřeny tematicky a jsou zakládány na podnětech a návrzích členů, nebo v souvislosti
s jejich aktivitami a zapadají do určených pilířů aktivit Rady.
Každá skupina má svého lídra, který se v dané problematice
orientuje, navrhuje náplň a cíle aktivit a s podporou výkonného týmu Rady činnost skupiny koordinuje. V posledním
období fungovalo v rámci Rady šest pracovních skupin.
ENERGETICKÝ MANAGEMENT
•

k energetickému managementu bylo vyškoleno 50
zástupců státní správ

LEGISLATIVA
CÍL: Prosazováním principů šetrného stavebnictví do
legislativy vytvořit ve spolupráci se státní správou
prostředí, které bude podporovat výstavbu a renovaci
šetrných staveb
Dosažené úspěchy:
• pravidelné poskytování informací členům o vývoji legislativy
• ovlivňování legislativního procesu klíčových norem
přes ŠPB
• spolupráce s MMR a MPO na přípravě příručky k ZVZ
• Rada je součástí několika pracovních skupin MPO
a MŽP
FINANCOVÁNÍ ŠETRNÝCH BUDOV
CÍL: Informovat o nových způsobech financování, podpořit rozšíření zelených půjček a dalších nedotačních
produktů
Dosažené úspěchy:
• došlo ke zmapování zahraniční dobré praxe
a úspěšných příkladů zavedení zvýhodněné podpory
pro financování šetrných budov
• zahájena jednání o spolupráci s Českou Spořitelnou
• příprava konference k inovačním investičním nástrojům a konceptům
• téma financování energeticky úsporných projektů
zahrnuto do seminářů Rady
BUDOVÁNÍ VLASTNÍ KAPACITY
CÍL: Rozvoj vlastního týmu po stránce odborné i exekutivní, posílit finanční pozici Rady
Dosažené úspěchy:
• realizace dvouletého grantového projektu Build Upon v
rámci WGBC ERN
• zahájena jednání s potenciálními partnery o budoucích
projektech v rámci Interreg a Horizon 2020
• spolupráce s ČVUT ohledně zapojení studentů do aktivit Rady
• systematická spolupráce týmu a členů Rady na vybraných tématech (zdravé vnitřní prostředí, zadávání
veřejných zakázek, příprava materiálů pro hospodaření
s vodou)

Jiří Beranovský, EkoWATT

Zabýváme se optimalizací provozu v budovách a samotným snižováním spotřeby energie a provozních nákladů i
související osvětou při užívání budov. Připravili jsme projekty, jejichž realizace pomůže vlastníkům a správcům při
rozhodování o budoucích investicích do energeticky efektivních řešení:
• Nástroj pro posouzení a aplikaci principů energetického managementu v budovách.
• Benchmark budov - Analýza hospodaření s energiemi:
Jak lze snížit náklady na spotřebu energií u jednotlivých typů budov?
UDRŽITELNÉ MATERIÁLY
Kateřina Bartošová, SGCP

Zabýváme se kvalitou a udržitelností materiálů a prvků
na stavbách, zajímá nás jejich vliv na životní prostředí,
i uživatele. Souvisejícím tématem udržitelnosti je oběhové
hospodářství, tedy recyklace a zamezení vzniku odpadů.
• Prosadili jsme dotační podporu využívání materiálů
s deklarací EPD – do programu Nová zelená úsporám
pro renovace rodinných domů, s cílem zvýšit zájem
veřejnosti o kvalitu a udržitelnost použitých materiálů.
• Věnovali jsme se konzultaci revize technické směrnice Ministerstva životního prostředí č. 01 pro
udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek tepelně
izolačním materiálům.
• Sdílíme zkušenosti a postupy výrobců stavebních materiálů a stavebních společností, např. navázáním spolupráce s organizací BRE s jejich nástrojem SMARTWaste pro řízení materiálů a odpadů na stavbách.

ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
Michaela Nedorostová, CBRE

Pracovní skupina má jasný cíl: zvýšit kvalitu vnitřního prostředí budov a tím zlepšit zdraví a zároveň zvýšit produktivitu a pohodlí uživatelů. Snažíme se hledat vhodná řešení pro
zkvalitnění vnitřního prostoru budov ve všech jeho
aspektech.
• Zahájili jsme kampaň „Zdravá kancelář“ v rámci
soutěže „CBRE Zasedačka roku.“
• Stanovili jsme způsoby hodnocení k subjektivnímu
prožívání i objektivní kvality vnitřního prostředí.
• Podíleli jsme se na vzdělávání trhu prostřednictvím
mediální kampaně.
• Uspořádali jsme vzdělávací semináře v Praze i v Brně.

•

Pokračovali jsme v podněcování kvalitních řešení
v oblasti kancelářských prostor.

•
•

CERTIFIKACE LEED A BREEAM
František Macholda, EkoWATT

Pracovní skupina podporuje a poskytuje osvětu o využívání
certifikačních systémů a jejich výhodách, rozvíjí jednotlivé
certifikační systémy a adaptuje je na místní podmínky.
Zároveň má za cíl podporovat využití těchto komplexních
hodnotících mechanizmů při zajišťování zvýhodněného financování certifikovaných šetrných projektů.
• V rámci členství LEED International Round Table jsme
pomáhali nastavovat pilotní kredity a regionální priority pro Evropu.
• Účastnili jsme se diskuse o výběru lokality (využití cenné půdy) a o aplikaci některých požadavků ASHRAE
90.1: 2010, což je zásadní americká technická norma
týkající se energetických požadavků.
• Účastnili jsme se na LEED EB:O+M v.4 technical meeting, kde se probíraly nové vlastnosti LEED pro existující
budovy.
• Výstupy z diskusí a jednání byly následně prezentovány na seminářích pro členy Rady.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robert Leníček, Len+K

Cílem pracovní skupiny je zvýšení informovanosti zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních a kvalitativních měřitelných parametrů budovy i subjektivních
kritérií. Snahou je udělat standard z veřejných zakázek
zahrnujících požadavky na kvalitní trvanlivé řešení.
• Uspořádali jsme sérii seminářů s názvem Zadávání
veřejných zakázek na šetrné budovy po ČR ve spolupráci s ministerstvy.
• Připravili jsme Průvodce zadáváním veřejných zakázek
na šetrné budovy, který představuje možné přístupy
k zadávání tendrů včetně mnoha kritérií využitelných
pro zadávací dokumentace.
• Navázali jsme spolupráci ke zvyšování povědomí
k tématu veřejného zadávání s ministerstvy pro místní
rozvoj, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí,
s municipalitami a dalšími subjekty.

LEGISLATIVA EU

Kateřina Kuklová, PBA International Prague

Pracovní skupina přináší možnost analyzovat, komentovat a ovlivňovat připravované směrnice a metodiky na evropské úrovni, dlouho předtím, než se schválené předpisy
budou implementovat do národní legislativy. Hlavními
tématy jsou vedle energetické náročnosti budov také jejich
environmentální náročnost, nebo budoucí možné certifikace budov.
• Uspořádali jsme mezinárodní workshop k tématu
šetrných budov, kde se řešily možnosti ovlivnění
směřování odvětví na celoevropské úrovni, přínosy pro
udržitelné stavebnictví a hráče na trhu.
• Pravidelně komentujeme připravovanou evropskou

•

legislativu v oblastech energetické a environmentální
náročnosti budov nebo šetrných veřejných zakázek.
Konzultujeme a přispíváme k tématům hodnocení
nákladů životního cyklu, legislativní podpory projektování pomocí BIM nebo širší podpory energetických
služeb ve veřejných zakázkách.
Prezentovali jsme pohled Rady ke vznikající směrnici
o environmentální náročnosti budov a hodnotícím
indikátorům, postoj jsme koordinovali s MPO.

Děkujeme všem vedoucím pracovních skupin i jejich
členům za jejich zájem a práci, kterou přispěli k dosažení
výše uvedených úspěchů.

ŠANCE PRO BUDOVY
Legislativní prostředí je jedním z hlavních hnacích motorů
rozvoje oboru šetrného stavebnictví. Naší snahou je ovlivnit vývoj legislativy tak, aby podporovala a ekonomicky zvýhodňovala trend energeticky úsporného a environmentálně
šetrného stavebnictví.
Spoluvytváříme pravidla pro dotační programy
• Pomohli jsme prosadit kontinuální výzvu programu
Nová zelená úsporám pro RD a bytové domy v Praze.
• Připravili jsme podmínky pro podporu novostaveb bytových domů v pasivním standardu.
• Upravujeme nastavení a vytváření nových kritérií hodnocení programů OPPIK pro energeticky úsporné renovace budov.
Jsme pravidelně aktivními účastníky legislativních a institucionálních změn
• Pomohli jsme vytvořit nový odbor energetické
účinnosti na MPO a motivovali jsme ke vzniku koordinačního výboru pro plnění Národního akčního plánu
energetické účinnosti ČR.
• Pro Úřad vlády jsme realizovali kulatý stůl Národního
konventu EU, jehož doporučení slouží k vytváření
pozice ČR.
• Podílíme se na úpravách vyhlášky o energetické
náročnosti budov s cílem podpořit využívání, důvěryhodnost a smysluplnost požadavků u PENB.
• Navrhujeme úpravy stavebního řádu, aby se zlepšila vymahatelnost požadavků EPBD v reálné stavební
praxi.
Pravidelně se setkáváme se zástupci státní správy
• Organizujeme pravidelné mezirezortní semináře, jsme
odborným partnerem státní správě.
• Zajišťujeme pro členy aktuální informace k legislativě.
• Účastníme se legislativních procesů z vlastní iniciativy
i na přímé žádosti ministerstev.
Mimo Českou republiku
•
V červnu 2016 jsme v Bulharsku zorganizovali největší
networkingové setkání k energetické účinnosti v regionu střední a východní Evropa – 2,5 dne se 180 účastníky, 32 panely, 3 plenárními zasedáními.

PŘEDSTAVENSTVO

ČLENOVÉ TÝMU

Tomáš Andrejsek | člen představenstva
Tomáš Andrejsek je Managing partnerem ve společnosti ELAN Interior.

Vladan Jesenský | člen představenstva
Vladan Jesenský je Viceprezidentem prodeje pro oblast
Benelux a východní Evropa v Zumtobel Group.

Roman Kraiczy | člen představenstva
Architekt a urbanista Roman Kraiczy je projektovým
manažerem společnosti Sekyra Group.

Simona Kalvoda
výkonná ředitelka

email: simona.kalvoda@czgbc.org
tel.: +420 602 221 966

Kristýna Cabrnochová
týmová asistentka

email: kristyna.cabrnochova@czgbc.org
tel.: +420 775 577 496

Moki Topiarzová
event manažerka

David Labardin | čmístopředseda představenstva
David Labardin je náměstkem generálního ředitele
VCES a předsedou představenstva VCES Property Development.

Robert Leníček | člen představenstva
Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti Len+k architekti. Ve společnosti je zodpovědný za
kreativní a koordinační vedení projektů.

Antonín Lupíšek |

email: moki.topiarzova@czgbc.org
tel.: +420 776 735 977

Petr Zahradník

projektový manažer
email: petr.zahradnik@czgbc.org
tel.: +420 602 253 262

člen představenstva

Antonín Lupíšek je odborníkem na systémy hodnocení
udržitelnosti v oblasti stavebnictví
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Pavel Srb | člen představenstva
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Pavel Srb je Senior Associate v mezinárodní konzultační
společnosti Sentient, která je v zemích CEE nástupcem
Gardiner & Theobald, zakládajícího člena Rady.

Ondřej Šrámek | člen představenstva
Ondřej Šrámek pracuje ve společnosti Knauf Insulation
jako ředitel public affairs pro východní Evropu.
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Daniel Štys | člen představenstva
Daniel Štys je zodpovědný za provoz obchodních center
ve správě CBRE v České republice.

PŘ

Petr Vogel | sekretář představenstva
Petr Vogel pracuje jako konzultant ve společnosti
EkoWATT CZ. Je iniciátorem a zakladatelem České
rady pro šetrné budovy.

Leoš Vrzalík | předseda představenstva
Leoš Vrzalík pracuje na pozici Business Development
ředitele Skanska a.s. a dominantním rysem jeho práce
je důraz na trvale udržitelné podnikání.
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Adam Rujbr Architects s.r.o.
AED project, a.s.
AMiT, spol. sr.o.
ARMACELL POLAND Sp. z o.o.
Armstrong Building Pruducts, GmbH
ATREA s.r.o.
Bogle Architects s.r.o.
BuildSys, a.s.
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CA Immo
Casua spol. s r.o.
Colliers International, s.r.o.
Comfort Space, a. s.
Crestyl Real Estate, s.r.o.
Českomoravský cement, a.s.
Development News
Dům plný úspor o.p.s.
EkoWATT CZ s.r.o.
ELAN Interior, s.r.o.
Enika
ENVIROS, s.r.o.
FINEP CZ a.s.
Flair a.s.
Flow East a.s.
GT Energy, s.r.o.
HE Consulting s.r.o
Heluz cihlářský průmysl,v.o.s.
Hunter Douglas Czechia s.r.o.
Chapman Taylor s.r.o.
Insight Home, a.s.
JRD s.r.o.
K4 a.s.
Kingspan
KKCG Real Estate a.s.
Legrand s.r.o.
Len+k architekti s.r.o.
LIKO-S, a.s.
MOSAIC House s.r.o.
Němec s.r.o.
norman rourke pryme s.r.o.
OPTIMAL Engineering spol. s r.o.
OTIS, a.s.
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
PBA International Prague, spol. s r.o.
Philips Česká republika, s.r.o
PKV BUILD s.r.o.
Portland Trust s.r.o.
ProInterier s.r.o.
Prolicht Czech s.r.o.
ProLogis Czech Republic Management, s.r.o.
SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
Sentient s.r.o.
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Schneider Electric CZ, s.r.o.
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Siemens, s.r.o.
ZIV NÍ ČL
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Trimo d.d. organizační složka
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Wago
Wiesner-Hager Project, s.r.o.
WPremium event, s.r.o.
ZG Lighting Czech Republic, s.r.o.
ŘA

D OV Ý ČLE N

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
PŘ

ID R

Asociace výrobců minerální izolace
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Ing. Miroslav Čermák
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