
STRATEGICKÉ CÍLE 2023  
- OBECNÉ (definované  
ve 2016, revize 2018)

PRIORITY 2020-21  
NAPŘÍČ TÉMATY KONKRÉTNÍ AKTIVITY GARANT

ROZVOJ RADY   
Stabilní meziroční nárůst členské základny  
o 10 procent.

Zajištění stálé služby Rady i  
v době omezení, minimalizace 
rizika odlivu členů v roce 2021.

Stálá komunikace novinek - ekonomické, 
legislativní, realizace online seminářů. Aktivní 
nábor nových členů - na základě osobního 
doporučení.

Karel Fronk, Skanska  
Petr Vogel, Ekowatt

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

Zvýšení atraktivity akcí Rady,  
zajistění efektivní komunikace.

Brainstorming nad novým konceptem seminá-
řů - zajímavá místa, zavést nové komunikační 
nástroje.

Jindřich Kindl, Sekyra Group

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

Zvážení formátu a cílení, zaměření 
se na studenty přímo.

Prezentace případových studií, zadání roční-
kových a diplomových prací studentům, série 
přednášek v CAMP. Zaměřit se na fakulty 
konstrukcí pozemních staveb.

Lukáš Ferkl, UCEEB  
Robert Leníček, Len+k

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

Identifikace služeb, které mohou členové 
poskytnout jako placenou službu pod hlavičkou 
Rady.

Petr Kašík, Amit 
Jan Andrejco, Panattoni

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

Větší zapojení členů do PR aktivit 
Rady.

Přímé propojení PR agentury Rady s marketin-
gem / PR členů za účelem efektivní komuni-
kace tiskových zpráv, sdělení a příkladů dobré 
praxe členů.

Petra Hajná, CPI PG 
Jakub Benda, Saint Gobain CP 
Tomáš Andrejsek, Elan Interior

Zvýšení kvality informací o Radě. Lepší propagace všech publikací a služeb Rady.

Větší využití sociálních sítí - pro vytipované 
projekty a aktivity Rady (Zdravá škola, Zdravý 
domov).

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

Transpozice EU směrnic EPBD 3 
a EED 2, hospodaření s vodou, 
cirkulární ekonomika, nedotační 
financování.

Úzká spolupráce Šance pro budovy s pracov-
ními skupinami Rady (viz níže), pravidelné 
informace členům.

Ondřej Šrámek, Knauf Insu-
lation 
Karel Fronk, Skanska

PRIORITY 2020-21 
PRACOVNÍ SKUPINY KONKRÉTNÍ AKTIVITY GARANT

ENERGETIKA 
INOVACE / TECHNOLOGIE / 
ÚSPORY   
koordinátor: Petr Zahradník

Online benchmarking – anonymní porovnání 
vlastní spotřeby se skupinou obdobných 
budov (např. EnergyStar Portfolio).

Energetika budov Stávající legislativní aktivity – příprava  
technických podkladů pro ovlivnění transpozi-
ce evropských směrnic EPBD 3 a EED 2.

David Martínek, ČEZ ESCO

Pokračování online benchmarkingu spotřeb 
budov - zajištění dat do databáze.

Metodika integrovaného návrhu 
budov / Automatizace / Inovace  
v budovách v praxi

Inovativní přístupy moderních budov –  
metodický motivační návod pro investory ke 
komplexnímu přístupu při návrhu a provozu 
budovy; důraz na koncepčnost řešení a synergii 
technologií. Navázat na projekt UCEEB.

Ivo Drábek, Buildsys

Další činnosti PR - články a rozhovory; podcasty; propagace 
souvislosti se Zero Carbon a změnou klimatu.

Osvěta - pokračování seminářů - vývoj legislati-
vy (s Šancí pro budovy) nebo BIM (pasivně  
s jinými organizacemi).

Spolupráce s dalšími organizacemi (NCEÚ, 
APES apod.).



UDRŽITELNÉ  
MATERIÁLY A ODPADY

UDRŽITELNÉ MATERIÁLY  
A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
koordinátorka:  
Karolína Dvořáková

Vzdělávání - environmentální stopa. Podpora využívání stavebních 
materiálů z demolic a dalších 
recyklovaných materiálů -  
legislativa.

Identifikace legislativních bariér, navržení 
řešení, participace na normě pro dekonstrukce, 
předdemoliční audit budov.

Lenka Vrbová, TZÚS

Cirkulární zadávání (veřejných) 
zakázek.

Zapojení do iniciativy Green Deals, zahájení 
práce na metodické podpoře při zadávání 
zakázek, pokračování ve spolupráci s MPSV a 
MHMP.

Karel Fronk, Skanska

Vzdělávání - materiály a vnitřní prostředí. Šetrné materiály, environmentální 
deklarace EPD, hodnocení LCA.

Průzkum mezi výrobci materiálů, podpora 
a propagace. Spolupráce s UCEEB a MŽP / 
CENIA. Propojení s PS Certifikace. Napojení na 
databáze a SW pro hodnocení LCA budovy  
v návaznosti na české podmínky.

Jakub Benda, Saint Gobain CP

Osvěta ve veřejných zakázkách. Rozšíření podpory do dalších programů finan-
cování - přímá podpora firem. Ve spolupráci  
s Šancí pro budovy.

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

Obecně - podpora užití kvalitního 
materiálu, který se dá později 
recyklovat.

Osvěta, příklady z praxe.

HOSPODAŘENÍ S VODOU koordinátorka:  
Karolína Dvořáková

Fiskální státní podpora nebo legislativní 
opatření pro podporu nepřímých úspor vody 
(zelené střechy, retence, využití šedých/sráž-
kových vod apod.).

Ekonomické přínosy technických 
řešení.

Zpracování dokumentu o ekonomických 
přínosech zelených střech, nakládání s šedou 
a srážkovou vodou - navázání na spolupráci 
s UJEP a na studii Panattoni. Příprava na ekono-
mické přínosy šedých a srážkových vod.

Jana Petrů, Koncept Ekotech

Šance pro budovy - definice užitkové vody  
a možnosti jejího využití, úprava odtokových 
součinitelů, zajištění započítávání vodních 
ploch do koeficientu zeleně.

Šance pro budovy

Vzdělání - úspory v budovách a jejich okolí. Vzdělávání a osvěta veřejnosti. Monitoring aktivit oborových organizací, 
navázání spolupráce (soutěž Zelená střecha). 
Zmapování akcí, kde by mohli členové PS 
vystupovat za Radu a zajistit účast (Nadace 
partnerství, Počítáme s vodou, atd.)

Karolína Dvořáková, CZGBC

Propagace tématu pomocí členů (panel stories, 
zpřístupnění míst s dobrým příkladem).

PR aktivity. Min. 1x /měsíc zpráva na sociální sítě. Josef Hoffmann, Saint Gobain

Interní rešerše zahraničního tisku a zveřejňo-
vání zpráv.

Nasměrování PR i na mladší generaci - vytvoře-
ní poptávky po udržitelnosti.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ koordinátorka:  
Kristýna Cabrnochová

Zdravá škola Evangelizace tématu, PR kampaň, spolupráce 
se SMOČR, uvedení case studies, reference 
na školy, leták projektu Zdravá škola, aktivní 
nabídka měření.

Petr Novák, Ekola

Průběžná podpora rezidenčních developerů 
prostřednictvím PR, seminářů atd.

Zdravý domov - koordinátorka: 
Eva Němečková

Osvěta zameřená na uživatele i na developery, 
manuál chytrého chování v bytě, PR v době 
karantény, sociální sítě. Realizace rozhlasové 
kampaně.

Karolína Skřivanová, JRD

Zaměření na komerční budovy a rozšiřování 
PR v souvislosti s touto aktivitou.

Art of Space (pův. Zasedačka 
roku)

Opětovné využití dat a zkušeností z uplynulých 
ročníků k propagaci tématu. Návrat do zdravé 
kanceláře po karanténě. Audit kvality prostředí 
v sídle firem.

Petr Kašík, AMIT



VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ BROWNFIELDY koordinátorka: 
Karolína Dvořáková

Dokončení projektu indikátorů smart city. Identifikace bariér developmentu 
na brownfieldech.

Navržení řešení, tj. například legislativních 
změn na základě bariér, které lze identifikovat 
už v hotové příručce. Návrh na úpravu legislati-
vy k odstranění bariér.

Petra Hajná, CPI PG

Vytvoření platformy pro zprostředkování disku-
se mezi samosprávami a developery. Připravit 
workshopy pro samosprávy (v návaznosti na 
workshopy Smart Cities UCEEB).

Změna zaměření. Monitoring stávajících aktérů  
v tématu brownfieldů.

Pokračování v propojení s agenturou Czech 
Invest (Jiří Bureš), MPO (Silvana Jirotková)  
a MMR. Navazování na vzájemné aktivity.

Marta Šťastná, CBRE

Osvěta v revitalizaci brownfieldů. Propojování s dalšími akcemi / organizacemi: 
- Expo Real – možnost připravit sborník, 
- FSv ČVUT – témata diplomových prací pro 
studenty, 
- MSID: program Poho2030 – vznik vizí, jak 
naložit s brownfieldem.

Osvěta & PR Vytvoření infoletáku - manažerské shrnutí 
vydané příručky.

Arnošt Wagner, Development  
News

Propagace příručky.

Propagace projektů PPP, case studies, zásady 
participace.

CERTIFIKACE koordinátorka:  
Karolína Dvořáková

Osvěta a podpora certifikačních 
systémů.

Příprava příručky - přehled certifikací, vysvětle-
ní a sjednocení pojmů.

Jiří Stránský, Ruby

Semináře na téma certifikace s propagací 
příručky.

Materiály v certifikačních systé-
mech.

Propojení s pracovní skupinou Udržitelné ma-
teriály, informace výrobcům, co mají dělat, aby 
vyhovovali požadavkům certifikací.

František Macholda, Ekowatt

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 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 recy-
klovaných materiálech a principech cirkulární 
ekonomiky nebo kvalitě vnitřního prostředí).

Petr Zahradník, CZGBC

OBECNĚ NAPŘÍČ PRACOVNÍMI 
SKUPINAMI

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

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

Otevření témat a diskuze  
k přípravě na klimatické změny.

Definování aspektů klimatických změn v jed-
notlivých prioritních oblastech, další propagace 
tématu.

Karel Fronk, Skanska 
Petr Vogel, EkoWATT


