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ČLENSKÁ SCHŮZE VZALA NA VĚDOMÍ       THE AGM ADOPTED

Výroční členská schůze, 29.11.2021

• Zprávu představenstva o činnosti Rady 
za uplynulý rok

• Představení aktivit Rady na rok 2022
• Činnost Šance pro budovy

• CZGBC Board of Directors’ Report on 
activities in 

• Information on CZGBC activities for 202
• Activities of Chance for Buildings

ČS ZVOLILA ČLENY PŘEDSTAVENSTVA / THE AGM ELECTED MEMBERS OF THE BOARD 

Karel Fronk, Skanska a.s.

Petra Hajná, CPI Property Group

Robert Leníček, Len+k architekti

Antonín Lupíšek, ČVUT UCEEB
Jaroslav Nutil, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.



Simona KALVODA

ZPRÁVA O ČINNOSTI / ACTIVITY REPORT 

11/2010-10/2021
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• Stabilizovaná členská základna s mírným poklesem

• Realizováno 54 akcí, většina online (nahráno)

• Celkový zásah rekordních téměř 7000 lidí –
kombinace přímých účastí (3400) + zhlédnutí na 
youtube/ soc. sítích (3550)

• Pokračování série webinářů ve spolupráci s ČKA, 
příležitost ke zviditelnění členů

• 2. setkání s ministrem Brabcem 

• Mezinárodní konference Role brownfieldů za účasti 
Vídně a Prahy

• Kulatý stůl k dopadům průmyslových budov na okolí

• Rozšíření témat o finanční nástroje, taxonomii, ESG

• Webináře na téma financování projektů za účasti 
zástupců ČNB a ČBA

• Stabilized membership with a slight decline

• 54 events performed events, majority online, all recorded

• Total reach – record 7000 people. Combination of direct 
participation (3400) + viewings on social networks (3550)

• Follow up of seminars in cooperation with ČKA, 
opportunity for visibility of members

• 2nd meeting with Minister Brabec

• International conference on Role of Brownfields – city of 
Vienna and Prague 

• Round table on impact of industrial buildings on 
environment

• New topics – financial instruments, taxonomy, ESG

• Webinars on project financing with participation of 
representatives of the Czech National Bank and Czech 
Banking Association
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SHRNUTÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY SUMMARY – KEY ACTIVITIES



• Činnost pracovních skupin přesunuta do online 
prostoru, zachování aktivit

• Publikace – Efektivita využití šedé vody, Inovativní 
chytrá řešení v budovách, infoletáky ke kvalitě 
vnitřního prostředí a využití brownfieldů

• Doplnění web rozcestníku o sekci financování

• Pokračování projektu Zdravý domov – tištěná a 
online kampaň

• Výrazné zviditelnění v mediálním prostoru

• Realizace podcastů Loopa Vojtěcha Kovala

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

• Realizace grantových projektů – pokrytí nákladů 
rozšířené činnosti Rady (nová témata), vybudování a 
udržení 6měsíční rezervy, zajištění finanční stability

• Task Groups activities carried on mainly online, but 
continuity was ensured

• Publications - Effectiveness of use of grey water, 
Innovative solutions in buildings, flyers on internal
environment quality; use of brownfields

• Amending the web guidepost by section on financing

• Follow up of the Healthy Home project with print and 
online campaign

• Increased visibility in the media

• Production of podcasts Loopa Vojtěcha Kovala

• Through ŠPB communication with the government –
continued pressure to investment in green building

• Implementation of grant projects – covering costs of 
expanded agenda, building and maintaining 6 month
reserve, ensuring financial stability
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SUMMARY – KEY ACTIVITIES SHRNUTÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY



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 téma:

• 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 Topic 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

Výroční členská schůze, 29.11.2021

Rada v roce 2022 The Council in 2022



Plánované aktivity

• Konference Šetrné budovy 2022 – Transition to 
Sustainability, 22.2.2022 od 12:30-17:30

• Kulaté stoly ke střednědobé strategii CZGBC –
pracovní skupiny, březen/duben

• Společná akce s Radami z V4, konec 2Q

• Příprava a zajištění kapacity a financování na 
přípravu Road map k uhlíkové neutralitě. 

• Příprava na obnovení členství ve WorldGBC

• Vzdělávání a informace – dosavadní témata 
rozšířená o: 

• Finanční nástroje, ESG, taxonomie

• Cirkulární ekonomika

• Příprava budov na klimatické změny

• Dřevostavby  

Planned activities

• Conference Green Building 2022 – Transition to 
Sustainability, 22.2.2022 from 12:30-17:30

• Round tables on CZGBC mid-term strategy – Task
Groups, March/April

• Joint event with GBCs from V4 countries, end 2Q

• Preparation and finding capacity and financing for
creation of Zero Carbon Road Map

• Preparation for renewing the WorldGBC membership

• Education and information – current topics expanded
by:

• Financial instruments, ESG, taxonomy

• Circular economy

• Adaptation of buildings for climate change

• Timber construction
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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 



Zpráva o činnosti 2021
Activity report 2021



• Kontinuální prosazování vizí šetrného 
stavebnictví 
❖ národní úroveň: ŠPB ovlivnila pozici ČR k 

Fit for 55
❖ evropská úroveň: jednání s Franzem 

Timmermansem (místopředseda EU pro 
Zelenou dohodu)

• Kulatý stůl za účasti ministra ŽP Brabce na 
téma hospodaření s vodou.

• Mediální vizibilita: výstupy v ČT Události –
prime time, odborné komentáře v HN, etc.

• Převzetí vedení ŠPB novou ředitelkou a 
zachování kontinuity činnosti. 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY KEY ACHIEVEMENTS 

ŠPB je respektovaným partnerem ministerstev a Evropské komise a svůj 

vliv nadále posiluje.

C4E is a respected partner of the ministries and the European Commission

and is gradually increasing its influence.

• Ongoing promotion of green building visions
❖ national level: infuence on position of the

Czech Republic on Fit for 55 package
❖ European level: meeting with Franz  

Timmermans (EU vice chairman for Green 
Deal)

• Round table with Minister for Environment 
Brabec on legislation on water management.

• Media coverage: outputs in Czech TV News
(prime time), commentary in Hospodářské 
novin, etc.

• Smooth transfer of C4B to new CEO, ensuring
the continuity of the activities.



• Ovlivnili jsme znění vyhlášek za účelem 
snižování emisí CO2 (en. posudek, 
kontrola vytápění).

• Ovlivňujeme přípravu EPBD4: připravili 
jsme doporučení pro nové znění 
prostřednictví EP.

• Revidovali jsme sadu návrhů pro šetrné 
hospodaření s vodou v budovách, 
návrhy byly projednány s ministrem 
Brabcem na kulatém stolu se členy 
asociací.

LEGISLATIVA LEGISLATION

• We have influenced the amendment of 
regulation on CO2 emissions reduction
(energy audit, heating control).

• Influencing the preparation of the EPBD4
- recommendations for the new wording
through the EP.

• We revised a set of proposals for water 
management in buildings, the proposals 
were discussed with Minister Brabec at a 
round table with members.



• Prosazujeme zachování financování 
komplexních renovací a prvků šetrné 
výstavby pro nové programové období 
2021+ (dotace, návratné finanční 
nástroje).

• Jsme členy pracovních skupin k novým 
finančním nástrojům rozvoje jako je 
Modernizační fond a Národní plán 
obnovy.

• Zahájili jsme aktivity k podpoře 
implementace Taxonomie do nástrojů 
veřejného a soukromého financování.

• Zrealizovali jsme na téma financování tři 
semináře pro členy asociací ŠPB.

FINANCOVÁNÍ FINANCING

• We advocate for sustaining of the 
financing of complete renovations and 
green constructions for the new period 
2021+ (subsidies, refundable financial 
instruments).

• We are members of working groups on 
new financial instruments for 
development e.g. the Modernisation
Fund and the National Recovery Plan.

• We have launched activities to support 
the implementation of taxonomy into 
public and private financing instruments.

• We organised 3 seminars on financing
issues for C4B association members.



• V srpnu před parlamentními volbami 
zmapování programu politických stran, 
souhrnná informace pro členy. 

• Otevřený dopis vládě s výzvou zařadit 
témata šetrného stavebnictví do 
vládního programu.

• Po volbách provedení analýzy 
programového prohlášení nové vlády, 
využití pro další jednání a prosazování 
témat ŠPB.

VZTAHY S VLÁDOU A STÁTNÍ 

SPRÁVOU

GOVERNMENT AND PUBLIC 

SECTOR RELATIONS

• In August before parliament election
mapping the programmes of political
parties, providing summary to members. 

• Open letter to government with an
appeal to include the issues of green 
building in the government programme.

• After election analyzing the programme
of the new government, use the results
in further communication and promotion
of C4B topics



• Zahájení spolupráce s PR agenturou Dark Side
a zvýšení zviditelnění ŠPB v médiích.

• Nový koncept Newsletteru ŠPB pro efektivní 
komunikaci se členy asociací.

• Počet výstupů (1. 1. – 24. 11. 2021): 279

• Zásah čtenářů: téměř 16milionů

• Hlavní média: HN, ČT, E15, MAFRA (MF Dnes, 
Metro, 5plus2) a odborná média 

• Nejvíce diskutovaná témata: nové standardy 
výstavby, pasivní domy, financování (NZÚ, 
NPO, OPŽP), snižování uhlíkové stopy, 
užitková voda

• Přehled všech mediálních výstupů najdete 
ZDE

KOMUNIKACE / PR COMMUNICATION / PR

• Start of cooperation with PR agency Dark Side
and increased visibility in media. 

• New concept of C4B Newsletter for effective
communication with association members.

• Number of outputs (1.1.2021-24.11.2021): 279

• Reach: almost 16000

• Key media: HN, ČT, E15, MAFRA (MF Dnes, 
Metro, 5plus2) and professional media

• Most discussed topics: new construction
standards, passive houses, financing (NZÚ, NPO, 
OPŽP), carbon footprint reduction, non-potable
water

• Monitoring all media outputs: HERE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w4VJINZS_touPTkofwgcInLq0ot3RJCn/edit?usp=sharing&ouid=111958029709319820716&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w4VJINZS_touPTkofwgcInLq0ot3RJCn/edit#gid=581856074


• Pokračování v naplňování cílů a 
priorit stanovených v září 2020

• Užší spolupráce s pracovními 
skupinami CZGBC, využití 
informací (financování a 
legislativa, cirkulární ekonomika)

• Zajistit financování pro stabilizaci 
ŠPB a k vytvoření datové 
základny k novým tématům

VÝZVY NA ROK 2022

• Continue to meet the strategic goals
and priorities set in September 2020

• Closer cooperation with CZGBC Task
Groups and use of information 
(financing and legislation, circular 
economy)

• Ensure financing for the C4B 
stabilization and for the creation of a 
data base on new topics

CHALLENGES FOR 2022



• Gratulujeme zvoleným členům do představenstva

• Těšíme se na Vaši podporu v příštím roce a na spolupráci a setkávání 

ZÁVĚR
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