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ČLENSKÁ SCHŮZE VZALA NA VĚDOMÍ / THE AGM ADOPTED

Výroční členská schůze, 24.11.2020

• Zprávu představenstva o činnosti Rady 
za uplynulý rok

• Představení aktivit Rady na rok 2021
• Zprávu Šance pro budovy 2020 a 

plány na 2021

Detailní informace o činnosti Rady 
najdete ve 
Výroční zprávě 202-2021

• CZGBC Directors’ Report on activities in 
2020

• Presentation of CZGBC activities for 2021
• Report of Chance for Buildings for 2020 

and plans for 2021

Detailed information on CZGBC activities can 
be found in the Annual Report 2020-2021

https://www.czgbc.org/files/2020/11/2a5c3e54807764215a18e2755685e2df.pdf
https://www.czgbc.org/files/2020/11/773eb552ffad8186175efa6f347f044c.pdf


Simona KALVODA

ZPRÁVA O ČINNOSTI / ACTIVITY REPORT 

11/2019-10/2020
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• Stabilizovaná členská základna, rozšíření sektorů

• Realizováno 48 akcí, 32 online, 16 osobně s celkovou 
účastí 2250 lidí

• Přes 1500 účastníků seminářů, nárůst o 300%

• Zásah přes 800 jednotlivců, nárůst o 30%

• Další zásah přes sociální sítě (Youtube, FB, LI)

• Strategická jednání k definici priorit a cílů

• Série webinářů s komplexním pohledem na šetrné 
budovy

• Příležitost zviditelnění členů

• Velmi aktivní pracovní skupiny – přesun na TEAMS 

• Dokončení legislativních úprav definice šedé a 
dešťové vody

• Setkání s ministrem Brabcem 

• Publikace – Efektivita zelených střech, Certifikace

• Stabilized membership, sector expansion

• 48 events performed, 32 online, 16 in person with total
attendance of 2205 people

• Over 1500 seminar participants, increased by 300%

• Hit over 800 individuals, increased by 30%

• Further reach on social media (Youtube, FB, LI)

• Strategic meetings to define priorities and goals

• A series of webinars with a comprehensive view of green 
buildings

• Visibility opportunities for members

• Very active Task Groups - move to TEAMS

• Finalising legislative changes to the definition of grey and 
rainwater

• Meeting with Minister Brabec

• Publications - Effectiveness of green roofs, Certifications
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• Infoleták Revitalizace brownfieldů

• Aktualizace legislativy a směrnice EU

• Realizace průzkumu využití EPD 

• Diskuse k tématu materiály a certifikace

• Rozšíření aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky

• Realizace projektu Zdravý domov s rozhlasovou 
kampaní

• Důraz na nové téma – finanční nástroje

• Výrazné zviditelnění v hlavních médiích 

• Nárůst hodnoty PR výstupů o 20%

• Přes ŠPB komunikace s vládou – tlak na investice do 
šetrného stavebnictví

• Deklarace New Green Deal – návrh konkrétních 
řešení

• Brownfield Revitalization info leaflet

• Update of EU legislation and directives

• Survey on EPD use

• Discussion on materials and certification

• Expanding activities in circular economy topics

• Implementation of the Healthy Home project with radio
campaign

• New focus - financial instruments

• High visibility in the mainstream media

• Increase in PR output value by 20%

• Through ŠPB communication with the government -
pressure to invest in green building

• New Green Deal Declaration – proposing concrete
solutions
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY / MEDIA OUTPUTS
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Rada je stále více vnímána jako lídr v oblasti šetrného stavebnictví a respektovaný partner 
pro zástupce vlády, ministerstev i společností, působící na českém trhu.

Je to zásluhou především členů, kteří se aktivně zapojují do dění Rady, udávají směr jejím 
aktivitám, filozofii a strategii. Velký díky patří vedoucím a garantům pracovních skupin i jejich 
členům za nasazení, náměty a práci, kterou Radě věnují.

The Council is increasingly perceived as a leader in the area of green building and a 
respected partner for representatives of the government, ministries and companies 
operating on the Czech market. 

This is mainly due to the members actively engaging with the Council, giving direction to its 
activities, philosophy and strategy. Many thanks go to the heads and guarantors of the Task 
Groups, as well as their members, for the commitment, ideas and effort they devote to the 
Council.
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ZÁVĚR 

CONCLUSION 



Hlavní témata na rok 2021

• Komplexní pohled na šetrné budovy v celém 
jejím životním cyklu jako zastřešující téma a 
hybatel všech aktivit Rady

• Pokračující dialog s vládou, systematický tlak 
na podporu investic do šetrných budov – dvojí 
efekt: oživení ekonomiky a plnění cílů EU ke 
snižování emisí

3 pilíře aktivit – prolínají se všemi tématy:

• Vzdělávání

• Legislativa

• Média/PR

Key Topics for 2021

• Comprehensive view on green buildings in its 
whole LCA as an umbrella theme and driver of all 
Council activities.

• Continued dialogue with the government, 
systematic pressure to boost investment in green 
building - dual effect: revitalising the economy 
and meeting EU emission reduction targets

3 pillars of activities - intersect with all themes:

• Education

• Legislation

• Media/PR
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Vzdělávání – vybraná témata:

• Pokračování webinářů s rozšířenou cílovou 
skupinou (ČKA, ČKAIT)

• Finanční nástroje a jejich využití 

• Certifikace BREEAM Communities, LEED 
Neighbourhood, GREBS

• Certifikace LEVELS v rámci Renovation Wave

• Oceňování budov v souvislosti s certifikací

• Materiály a cirkulární ekonomika

• Nové požadavky na zdravé vnitřní prostředí v 
souvislosti s covid

• Modrozelená infrastruktura

• Zadávání veřejných zakázek

Education - Selected Topics:

• Continued webinars with extended target 
audience (ČKA, ČKAIT)

• Financial instruments and their use

• BREEAM Communities Certification, LEED 
Neighbourhood, GREBS

• LEVELS certification within Renovation Wave

• Valuation of buildings related to certification

• Materials and circular economy

• New requirements for internal environment 
quality in relation to covid

• Blue-green infrastructure

• Public procurement
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Legislativa/vztahy s veřejnou a státní správou

• Směrování a podpora aliance Šance pro 
budovy při vytváření příznivého prostředí pro 
realizaci šetrných budov a odstraňování barier. 
Detaily viz prezentace ŠPB

Média/PR

• Systematická propagace témat Rady

• Další posilování značky Rady i jejích členů

• Vytváření mediálního tlaku na vládu, aby 
investovala do udržitelných řešení (=oživení 
ekonomiky i snižování dopadu změn klimatu)

Legislation/Public Affairs

• Direction and support of the Chance for Buildings 
Alliance in creating a favourable environment for 
the realisation of green buildings and the 
removal of barriers. See below ŠPB presentation 

Media/PR

• Systematic promotion of Council topics

• Further strengthening the Council brand and its 
members' brand

• Creating media pressure on the government to 
invest in sustainable solutions (=revitalising the 
economy as well as reducing the impact of 
climate change)
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EXKLUZIVNÍ ČLENSTVÍ / EXCLUSIVE MEMBERS

PŘIDEJTE SE K NÁM, BUDETE V DOBRÉ SPOLEČNOSTI 

JOIN US, YOU WILL BE IN A GOOD COMPANY

http://www.horizonholding.cz/o-nas.html
http://www.sekyragroup.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.vces.cz/
http://www.daikin.cz/
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DĚKUJEME SPONZORŮM A PARTNERŮM 

MANY THANKS TO OUR SPONSORS AND PARTNERS 



Zakládající partneři

Významný partner

Partneři

Zpráva o činnosti
Activity report



• Jako profesní svaz kvalitního 
stavebnictví jsme se stali 
respektovaným odborným partnerem 
ministerstev a Evropské komise. 

• Jsme členem všech relevantních 
výborů/komisí/platforem pro přípravu 
podpůrných programů na další období 
do roku 2030.

• Zvyšujeme svou mediální viditelnost –
vždy spojení s konkrétním tématem.

• As a professional association of green 
building, we became a respected
professional partner of ministries and the
European Commission. 

• We are a member of all relevant
committees/commissions/platforms for
the preparation of support programmes
for the next period up to 2030.

• We gradually increase our media visibility
– always connected with a specific topic.

AKTIVITY A DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY ACTIVITES AND ACHIEVEMENTS 



• Prosadili jsme novou vyhlášku o 
energetické náročnosti budov: 
progresivní standard pro novostavby od 
roku 2022. 

• Připravili jsme návrhy na transpozici 
směrnice EPBD3 do české legislativy.

• Připravili jsme sadu 8 návrhů pro šetrné 
hospodaření s vodou v budovách, 
návrhy byly projednány s ministrem 
Brabcem na jednání se členy asociací. 3 
doporučení už byla přijata, schválení 
dalších 3 očekáváme během 6 měsíců.

• We have enforced a new decree on the
energy performance of buildings: a 
progressive standard for new buildings from
2022.

• We have prepared proposals for the
transposition of EPBD3 into Czech legislation. 

• We have prepared a set of 8 proposals for
sustainable water management in buildings, 
the document was discussed with Minister
Brabec t a meeting with members of the
associations. 3 have already been adopted
and further 3 are expected to be approved
within 6 months.

LEGISLATIVA LEGISLATION



• Prosazujeme podporu komplexní šetrné 
výstavby a renovací včetně podmínek 
pro podpůrné programy.

• Proběhl videocall s premiérem Babišem, 
ministry Havlíčkem, Brabcem a 
náměstky MMR a MF, připravujeme další 
pro zajištění pozornosti vlády k podpoře 
šetrného stavebnictví,

• Jsme součástí procesu přípravy strategie 
renovace a dekarbonizace fondu všech 
typů budov do roku 2050.

• We pursue the comprehensive sustainable
building and renovation, including
conditions for support programs.

• We had a video call with PM Babiš, Ministers
Havlíček, Brabec and representatives of 
MMR and MF. A follow up meeting is under
preparation to ensure the government's
focus on green building support.

• We are involved in the process of preparing
a strategy for the renovation and 
decarbonization of the fund of all types of 
buildings by 2050.

FINANCOVÁNÍ FINANCING



• In September, the Annual member meeting took
place, with revision of strategic objectives and 
definition of ŠPB further development.

• The main objective – to promote the topic of 
quality construction at the level in which the
strategic direction of the state and the future of 
the Czech economy and society is decided, while
maintaining the emphasis on detailed expertise.

• ŠPB will gain stronger voice on general political
topics to strengthen the visibility and position of 
the ŠPB as a leader in its field.

• New communication strategy – internal and 
external defined as one of the key instruments.

ROZVOJ AKTIVIT VE 2021 ACTIVITES DEVELOPMENT IN 2021

• V září proběhla členská schůze ŠPB, byla 
provedena revize strategických cílů a 
definován další rozvoj ŠPB.

• Hlavní cíl – prosadit témata kvalitního 
stavebnictví na úrovni, ve které se rozhoduje 
o strategickém směřování státu a budoucnosti 
českého hospodářství a společnosti, při 
zachování důrazu na detailní odbornost.

• ŠPB se bude více vyjadřovat k obecně 
politickým tématům pro posílení viditelnosti a 
pozice ŠPB jako lídra ve svém oboru.

• Nová komunikační strategie – interní i externí 
definována jako hlavní nástroj. 



Členská schůze zvolila členy představenstva / 
The AGM elected members of the Board
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Dvouletý mandát / Two year mandate

• Jan Andrejco,Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

• Klára Bukolská, VELUX Česká republika, s.r.o. 

• Libor Musil, LIKO-S holding a.s. 

• Vladislav Nožička, ČSOB a.s. 

• Radovana Pastrňáková, BuildSys, a.s. 

• Petr Vogel, EkoWATT CZ s.r.o. 

Jednoletý mandát / One year mandate

• Tomáš Habel, Daikin Airconditioning CE Czech Republic, spol. s r.o. 



Děkujeme všem členům za podporu a zapojení 

do činnosti Rady a těšíme se na setkání při 

dalších aktivitách 

České rady pro šetrné budovy v roce 2021.

We would like to thank our members for their

support and participation in our activities and 

we look forward to further cooperation in 2021.
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