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ČLENSKÁ SCHŮZE VZALA NA VĚDOMÍ       THE AGM ADOPTED
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• Zprávu představenstva o činnosti Rady 
za uplynulý rok

• Představení aktivit Rady na rok 2023
• Činnost Šance pro budovy

• CZGBC Board of Directors Report on 
activities in 2022

• Information on CZGBC activities for 2023
• Activities of Chance for Building

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

Jan Andrejco, Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
Klára Bukolská, VELUX Česká republika, s.r.o.
Tomáš Habel, Daikin Airconditioning CE Czech Republic, spol. s r.o.
Iveta Králová, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Vladislav Nožička, Česká obchodní banka, a.s.
Petr Valeš, JRD Development s.r.o.



Simona KALVODA

ZPRÁVA O ČINNOSTI / ACTIVITY REPORT 

11/2021-10/2022
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• Rekordní nárůst členské základny, nyní celkem 
91 členů, posílení finanční stability

• Record increase in the CZGBC membership – now
total 91 members, increasing financial stability
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DOSAŽENÉ MILNÍKY KEY MILESTONES
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• Vstup do World GBC

• Konference Šetrné budovy 2022 – Přechod k 
udržitelnosti

• Definice priorit a cílů pracovních skupin 2022-
2023 a jejich naplňování

• Zahájení přípravy Dekarbonizační roadmapy
stavebnictví

• Poziční dokument – zaslán ministrům, vládě, 
EU, následná jednání 

• Další rozšíření aktivit v oblasti finanční 
nástroje, taxonomie, ESG, spolupráce s ČBA

• Rejoining the World GBC 

• International conference Green Building 2022 –
Transition to Sustainability

• Lauching the preparation of Decarbonisation
Roadmap of the building sector

• Definition of task groups priorities and goals for
2022-23 and their fulfilling

• Position paper – sent to ministries, government, EU, 
resulting in follow up meetings

• Expanding activities in areas of financial
instruments, taxonomy, ESG, cooperation with ČBA
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DOSAŽENÉ MILNÍKY KEY MILESTONES



• Návrat k osobním akcím.

• Vzdělávací akce na aktuální témata: cirkulární 
ekonomika, dřevostavby, ESG/taxonomie, příprava na 
energetickou krizi.

• Spolupráce s Rethink Architecture – seriál přednášek 
a workshopů.

• Green Walk Green Talk – 9 prohlídek.

• Výrazné zviditelnění témat Rady, značky i členů v 
mediálním prostoru.

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

• Spolupráce s partnerskými organizacemi na pořádání 
konferencí a vzdělávacích aktivitách.

• Členství/odborná záštita v porotě soutěží.

• Return to offline events.

• Education activities on current topics: circular economy, 
timber constructions, ESG/taxonomy, getting ready for
energy crisis.

• Cooperation with Rethink Architecture – series of 
lectures and workshops.

• Green Walk Green Talk – 9 commented visits.

• Increased visibility of the CZGBC topics, brand and 
members in the media.

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

• Cooperation with partner organisations on conferences
and education activities.

• Jury membership/expert guarantor in competitions.
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SUMMARY – KEY ACTIVITIES SHRNUTÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY



Česká rada pro šetrné budovy je stále více vnímána jako lídr v oblasti šetrného stavebnictví a 
respektovaný partner pro zástupce vlády, ministerstev i společností, působící na českém trhu. Rada je v 
současné době jedinou organizací v Česku, která se komplexně zabývá udržitelností budov a disponuje 
bohatým informačním, ale i personálním zázemím.

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 CZGBC 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. The Council 
is currently the only organization in the Czech Republic that comprehensively deals with the 
sustainability of buildings and has a rich information and personnel background.

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 



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

• Hlavní témata – snižování CO2 stopy, cirkulární 
ekonomika, energetická a materiálová soběstačnost 
a bezpečnost, ESG, taxonomie, dřevostavby, příprava 
na klimatické změny

• 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

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

• Key topics – reduction of CO2 footprint, circular 
economy, energy and material self-sufficiency, ESG, 
taxonomy, timber construcion, climatic change 
mitigation

• 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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Rada v roce 2023 The Council in 2023



Plánované aktivity

• Příprava dekarbonizační roadmapy – zapojení všech 
členů, oborových organizací i vlády, průběžné 
workshopy a konzultace. Termín dokončení 
11/2023.

• Pokračování ve vzdělávacích aktivitách na výše 
uvedená témata

• Networking, Green Clubs, setkání s novými členy

• Aktivní zapojení do činnosti WorldGBC, využití 
sdílených informací z oblasti EU legislativy, trendů, 
case studies, etc

• Realizace grantových projektů (Life)

• Průběžná činnost pracovních skupin, naplňování 
odsouhlasených cílů

• Posilování vnitřní kapacity Rady za účelem rozvoje a 
zkvalitňování služeb rozrůstající se členské základny

Planned activities

• Preparation of decarbonisation roadmap – involvement
of wider membership, professional organisations and 
government, regular workshops and consultations. 
Deadline for final document 11/2023

• Continue with education activities on above mentioned
topics

• Networing, Green Clubs, meeting new members

• Active involvement in WorldGBC activities, use of 
shared information from the area fo EU legislation, 
trends, case studies, etc.

• Implementation of grant projects (Life)

• Task group activities, working on meeting the agreed
objectives

• Strengthening the internal CZGBC capacity to develop
and increase quality of servise to membership base
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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. 
Dostat téma udržitelných budov na nejvyšší 
politickou úroveň.

Média/PR

• Systematická propagace témat Rady

• Další posilování značky Rady i značky jejích 
členů

• Vytváření mediálního tlaku na vládu, téma 
udržitelných budov zařadila do své národní 
strategie

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. Bring the topic of sustainable 
buildings to the highest political level.

Media/PR

• Systematic promotion of Council topics

• Further strengthening the Council brand and its 
members' brand

• Creating media pressure on the government to 
include the topic of sustainable building as a part 
of national strategy
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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 2022
Activity report 2022



• Aktivní účast na přípravách krátko- i 
dlouhodobých opatření k energetické 
krizi.

• Ovlivňování přípravy směrnice EPBD4: 
minimální energetické standardy budov, 
zero emission buildings.

• Členství v monitorovacích výborech 
programů podpory, spolupráce na 
rozšíření dotačních programů – EE, 
podpora brownfieldů, hospodaření s 
vodou, kvalitní vnitřní prostředí.

• Podpora pozičního dokumentu Rady.

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ LEGISLATION AND FINANCING

• Active participation in the preparation of 
short- and long-term measures on the 
energy crisis. 

• Influencing the preparation of the EPBD4: 
minimum energy standards for buildings, 
zero emission buildings.

• Membership in monitoring committees of 
support programs, cooperation on the 
extension of subsidy programs - EE, 
brownfields support, water management, 
quality indoor environment. 

• Support for the CZGBC position paper.



• Restrukturalizace organizace po 
více jak 10 letech činnosti.

• Revize témat a cílů aliance.

• Vybudování nového efektivního 
vedení a týmu ŠPB

VÝZVY NA ROK 2023

• Restructuring of the Alliance after
more than 10 years of operation

• Revision of topics and objectives

• Building a new effective
management and team of the
Alliance

CHALLENGES FOR 2023



• Gratulujeme zvoleným členům do představenstva

• Těšíme se na spolupráci v roce 2023

ZÁVĚR
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