
PRACOVNÍ SKUPINA
CERTIFIKACE LEED A BREEAM

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 těch-
to komplexních hodnotících mechanizmů při zajišťování zvýhodněného financování certifikovaných šetrných 
projektů.

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud vás téma certifikací LEED a BREEAM zajímá, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262

V rámci členství v 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 zá-
sadní americká technická norma týkající se 
energetických požadavků.

• Účastnili jsme se LEED EB:O+M v.4 techni-
cal meetingu, kde se probíraly nové vlast-
nosti LEED pro existující budovy.

• Výstupy z diskusí a jednání byly násled-
ně prezentovány na seminářích pro členy 
Rady.

Budeme pokračovat v podpoře certifikací u stá-
vajících budov i novostaveb nejen v komerčním 
sektoru, ale i v rezidenčním developmentu. Na-
dále se budeme aktivně účastnit v LEED Inter-
national Round Table při nastavování lokálních 
kreditů.

• Chceme pokračovat ve vzdělávání trhu 
prostřednictvím seminářů a odborných 
workshopů.

• Podpoříme rozšiřování certifikací do rezi-
denčního sektoru prezentováním úspěš-
ných projektů v ČR i zahraničí.

• Budeme prosazovat výhody a přínosy certi-
fikací v médiích.

• Přispějeme ke vzdělávání finančního sekto-
ru s cílem reflektovat zhodnocení kvalitních 
certifikovaných budov.

• Budeme podporovat vytvoření investičních 
nástrojů zvýhodňujících certifikované šetr-
né budovy.

• Získejte informace o certifikacích LEED a BREEAM a jejich novinkách dříve, než ostatní a získejte tak 
konkurenční výhodu.

• Využijte své praktické zkušenosti s výstavbou a provozem budov při nastavování certifikačních kreditů 
vhodných pro místní podmínky a pomozte přiblížit certifikaci specifikům regionu.

• Přispějte ke zvyšování povědomí odborné veřejnosti o přínosech certifikací, jak mezi stavebními odborní-
ky, tak v bankovním sektoru.



PRACOVNÍ SKUPINA
ENERGETICKÝ MANAGEMENT  

Pracovní skupina je zaměřena na systémy managementu hospodaření s energií ve všech typech budov a vý-
robních procesů a souvisejících službách. Zaměřena je také na motivaci a precizaci podnětů a nástrojů vedou-
cích k neustálému zefektivňování provozu budov. 

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud vás téma energetického managementu zajímá, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262

Zabýváme se optimalizací provozu v budovách 
a samotným snižováním spotřeby energie a pro-
vozních nákladů i související osvětou při užívání 
budov.

Připravili jsme projekty, jejichž realizace pomůže 
vlastníkům a správcům při rozhodování o jejich 
budoucích investicích do energeticky efektivních 
řešení:

• Nástroj pro posouzení a aplikaci principů 
energetického managementu v budovách, 
jehož výstupem má být jednoduchá webo-
vá aplikace pro posouzení stavu a míry 
zavedení energetického managementu  
v objektu pro uživatele a správce budov.

• Benchmarky budov - Analýza hospodaření 
s energiemi: Jak lze snížit náklady na spo-
třebu energií u jednotlivých typů budov? 
Cílem tohoto projektu je pomocí výzku-
mu určit srovnávací hladiny spotřeb a cen 
energií na základě reálných dat.

Chceme nadále vzdělávat vlastníky a správce 
budov, energetické manažery a všechny ty, kteří 
pracují v oblasti provozování budov a chtějí jejich 
chod optimalizovat a šetřit tak provozní náklady 
i životní prostředí a zároveň rozšiřovat trh s ener-
geticky efektivními řešeními.

• Ve spolupráci s členskými společnostmi 
pořádáme semináře Snižování energetické 
náročnosti budov s využitím energetického 
managementu.

• Chceme vytvořit systém benchmarkingu 
pro budovy, který  umožní srovnávat aktu-
ální spotřeby konkrétní budovy s dostup-
nou referenční průměrnou hodnotou pro 
obdobný typ budov. Výstup bude motivač-
ním prvkem pro zavádění energetického 
managementu.

• Budeme průběžně pracovat na úpravách 
příslušné legislativy, která energetický 
management ovlivňuje – například zákon  
o hospodaření energií.

• Podílejte se s námi na akceleraci trhu s energetickým managementem.
• Buďte u připravovaného projektu Rady k benchmarkingu budov.
• Pojďme společně zvyšovat povědomí veřejných i soukromých vlastníků a správců budov o hospodárném 

přístupu k energii.



PRACOVNÍ SKUPINA
EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Pracovní skupina přináší možnost analyzovat, komentovat a ovlivňovat připravované směrnice a metodiky na 
evropské úrovni, tedy 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.

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud vás zajímá připravovaná evropská legislativa, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262

Uspořádali jsme u nás mezinárodní workshop  
k tématu šetrných budov, kde se řešily možnos-
ti ovlivnění směřování odvětví na celoevropské 
úrovni, přínosy pro udržitelné stavebnictví a hrá-
če na trhu.

• Pravidelně komentujeme připravovanou 
evropskou legislativu v oblastech energe-
tické a environmentální náročnosti budov 
nebo šetrných veřejných zakázek.

• Konzultujeme a přispíváme k tématům 
hodnocení nákladů životního cyklu, legis-
lativní podpory projektování pomocí BIM 
nebo širší podpory energetických služeb ve 
veřejných zakázkách.

• Prezentovali jsme pohled Rady ke vznikající 
směrnici o environmentální náročnosti bu-
dov a hodnotícím indikátorům, postoj jsme 
koordinovali s Ministerstvem průmyslu  
a obchodu, které má téma v gesci. 

Nechceme, aby za každou cenu vznikaly nové 
předpisy, naopak podporujeme mechanizmy ke 
zvýšení vymahatelnosti těch existujících. 
K mnoha tématům, již obsaženým v relevantních 
směrnicích, chceme spoluvytvářet metodiky  
k podpoře praktického zavádění těchto předpisů.

• Chceme být u přípravy konkrétní směrnice 
o environmentální náročnosti budov včet-
ně vysvětlujících metodik s konkrétními 
příklady.

• Budeme u transpozice nových evropských 
směrnic do národní legislativy – nové směr-
nice o energetické efektivitě a energetické 
náročnosti budov.

• Chceme být součástí diskuze o konkrétněj-
ších metodikách hodnocení LCC, využitel-
ných pro šetrné veřejné zakázky.

• Chceme hledat rozumnou míru společného 
evropského přístupu k šetrným budovám 
při zachování národních specifik.

• Buďte u připravované evropské legislativy dříve, než vstoupí v platnost a získejte konkurenční výhodu.
• Pojďme společně přispět odborným pohledem k ovlivnění evropských a výhledově i národních předpisů 

souvisejících s šetrnými budovami.
• Podpořte svůj byznys včasným ovlivněním budoucích předpisů.



PRACOVNÍ SKUPINA
UDRŽITELNÉ MATERIÁLY 

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, znovuvyužití materi-
álů a zamezení vzniku odpadů.

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud vás téma udržitelných materiálů zajímá, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262

V posledních letech jsme výrazně posunuli vní-
mání udržitelné výstavby. Dalším logickým kro-
kem bylo jít dál na úroveň stavebních materiálů.

• Prosadili jsme dotační podporu využívání 
materiálů s deklarací EPD – do programu 
Nová zelená úsporám pro renovace rodin-
ných domů, s cílem zvýšit zájem veřejnosti 
o kvalitu a udržitelnost použitých materi- 
álů.

• Věnovali jsme se konzultaci revize tech-
nické směrnice Ministerstva životního 
prostředí č. 01 pro udělení ekoznačky Eko-
logicky šetrný výrobek tepelně izolačním 
materiálům.

• Sdílíme zkušenosti a postupy výrobců 
stavebních materiálů a stavebních spo-
lečností, například navázáním spolupráce  
s britskou organizací BRE s jejich nástrojem 
SMARTWaste, která prezentovala výsledky 
využívání tohoto nástroje pro řízení materi-
álů a odpadů na stavbách ve Velké Británii.

Hlavním cílem je podpořit kvalitní materiály  
a rozšířit povědomí o někdy výrazných rozdílech 
mezi zdánlivě stejnými materiály. Dále chceme 
podporovat zamezování vzniku odpadů

• Zrealizujeme digitální burzu služeb a pro-
duktů ke snadnému vyhledání informací  
o vhodných stavebních materiálech  
a prvcích s jejich porovnáním, s možností 
kontaktovat nezávislé poradce z řad členů 
Rady.

• Budeme prosazovat zavedení jednoduché-
ho značení vybraných stavebních výrobků, 
vyjadřujícího dopady na životní prostředí.

• Budeme pracovat na vzniku systému mo-
nitoringu a nezávislé kontroly kvality insta-
lovaných materiálů s cílem chránit staveb-
níky.

• Podpoříme zavádění dotační podpory ma-
teriálů s nízkým negativním vlivem na ži-
votní prostředí, a to jak pro stavebníky, tak 
pro výrobce při zajišťování hodnocení LCA 
a EPD.

• Budeme hledat efektivní přístupy k akcele-
raci oběhového hospodářství.

foto: databáze Saint-Gobain

• Staňte se členy přípravného týmu digitální burzy služeb a produktů.
• Zapojte se do přípravy systému hodnocení šetrnosti materiálů a jejich podpory.
• Buďte součástí diskuze o přístupu k odpadovému hospodářství a cirkulární ekonomice.



PRACOVNÍ SKUPINA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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.

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud vás veřejné zakázky a kvalita v tendrech zajímají, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262

Nabízíme veřejným zadavatelům možné cesty, 
jak postupovat při zadávání zakázek na úsporné, 
šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní bu-
dovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším 
prostředím pro jejich uživatele a šetrnější k život-
nímu prostředí a přitom usnadnit realizaci díla. 
Veřejné prostředky tak mohou být vynakládány 
dlouhodobě efektivněji.

• Uspořádali jsme sérii seminářů po ČR ve 
spolupráci s ministerstvy s názvem Zadá-
vání veřejných zakázek na šetrné budovy.

• Připravili jsme Průvodce zadáváním veřej-
ných zakázek na šetrné budovy, který před-
stavuje možné přístupy k zadávání tendrů 
včetně mnoha kritérií využitelných pro za-
dávací dokumentace.

• Navázali jsme spolupráci ke zvyšování 
povědomí k tématu veřejného zadávání  
s ministerstvy pro místní rozvoj, průmyslu  
a obchodu, práce a sociálních věcí, s muni-
cipalitami a dalšími subjekty. 

Dlouhodobou intenzivní spoluprací s veřejnou 
sférou a potenciálními uchazeči budeme praco-
vat na změně prostředí veřejného zadávání. Ve-
řejné zakázky se přestanou vypisovat na nejnižší 
pořizovací cenu bez dostatečné definice poža-
davku na kvalitu. Investice do novostaveb i re-
konstrukcí financovaných z veřejných prostředků 
budou hospodárné a řešení trvanlivá.

• Ve spolupráci se zadavateli připravíme pi-
lotní projekty veřejných zakázek, u nichž 
budou zvoleny postupy a kritéria, vedoucí 
ke kvalitnímu šetrnému řešení nové nebo 
rekonstruované budovy.

• Pilotní projekty budeme propagovat a ší-
řit informace o dobré praxi nejen směrem  
k zadavatelům, ale i potenciálním uchaze-
čům tak, aby byli o tendrech informováni.

• Zadavatelům veřejných zakázek poskyt-
neme podporu při přípravě tendrů formou 
doporučení volby vhodných technických, 
environmentálních, sociálních a dalších 
kritérií.

foto: Filip Šlapal

• Buďte součástí týmu připravujícího pilotní projekty kvalitně zadaných veřejných zakázek.
• Staňte se prostřednictvím Rady odbornými poradci veřejných zadavatelů u zakázek na projektovou pří-

pravu nebo realizaci šetrných staveb.
• Změňme společně prostředí veřejného zadávání, aby se poptávala kvalitní řešení místo nejlevnějších. 



ALIANCE
ŠANCE PRO BUDOVY

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

Legislativních procesů se budeme účastnit na 
přímé žádosti ministerstev a dalších vládních or-
ganizací, nejen z vlastní iniciativy. Budeme spo-
lupracovat na zefektivnění dotačních programů  
a vymáhání existující legislativy.

• Upravujeme nastavení dalších dotačních 
programů - například OPPIK na MPO nebo 
IROP na MMR.

• Chceme rozvíjet další možnosti financování 
energeticky efektivních řešení – nové finanč-
ní nástroje i s využitím privátních financí.

• Aktivně budeme přispívat k práci Koordi-
načního výboru pro plnění Národního akční-
ho plánu energetické účinnosti ČR.

• Budeme se nadále pravidelně setkávat se 
zástupci státní správy - organizujeme pravi-
delné mezirezortní semináře, kde jsme stát-
ní správě odborným partnerem.

• Díky udržování vztahů se všemi relevantní-
mi rezorty budeme získávat aktuální infor-
mace, které předáme našim členům jako 
první.

• Zorganizujeme další C4E Forum.

Stali jsme se uznávaným odborným partnerem 
pro státní správu, které poskytujeme argumen-
ty a podklady pro nastavování nových předpisů 
nebo dotačních titulů.

• Spoluvytváříme pravidla pro dotační pro-
gramy - pomohli jsme prosadit kontinuál-
ní výzvu programu Nová zelená úsporám  
a připravili jsme podmínky pro podporu no-
vostaveb pasivních bytových domů.

• Jsme pravidelně aktivními účastníky legis-
lativních změn - podílíme se na úpravách 
zákonů a vyhlášek k energetické efektivitě 
nebo navrhujeme úpravy stavebního řádu 
tak, aby se zlepšila vymahatelnost existu-
jících požadavků v praxi.

• Iniciujeme institucionální změny - pomohli 
jsme vytvořit odbor energetické účinnosti 
na MPO nebo Koordinační výbor pro plnění 
Národního akčního plánu energetické účin-
nosti ČR.

• V regionu střední a východní Evropy jsme 
inspirací pro nastavování dotačních progra-
mů díky Nové zelené úsporám.

| O ŠANCI PRO BUDOVY |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Jsme spoluzakladatelem této aliance, jejímž cílem je ovlivňovat vývoj legislativy tak, aby podporovala a zvý-
hodňovala trend energeticky úsporného a šetrného stavebnictví. Vedle legislativního prostředí je nastavení 
výhodného ekonomického rámce pro šetrné stavebnictví jedním z hlavních hnacích motorů rozvoje oboru.

• Podpořte svůj byznys ovlivňováním předpisů a získejte konkurenční výhodu.
• Jako členové Rady můžete být součástí procesu přípravy odborných podkladů a argumentů pro práci se 

státní správou.
• Úspěchy Rady prostřednictvím aliance Šance pro budovy jsou možné díky jednotnému silnému hlasu 

všech zúčastněných stran.

Pokud se chcete zapojit do ovlivňování legislativy, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262



PRACOVNÍ SKUPINA
ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

| CO SE NÁM POVEDLO | | NOVÉ CÍLE |

Chceme dál podněcovat trh a vzdělávat veřej-
nost i zaměstnavatele ke zvýšení kvality vnitřního 
prostředí, nejen v kancelářských budovách, ale  
i v rezidenčním sektoru.  K tomu potřebujeme 
osvícené partnery, kteří nás podpoří a pomohou 
najít vhodná řešení.  V rámci  nového  ročníku 
soutěže Zdravá kancelář bychom chtěli najít další 
kvalitní prostor a ukázat  na  něm  „best practice“ 
ostatním zaměstnavatelům.  

• Chtěli bychom lépe porozumět českému 
trhu, sbírat data a reakce zaměstnavatelů 
(průzkum ve spolupráci s univerzitami).

• Pokračovat ve vzdělávání trhu (workshopy, 
semináře, mediální kampaň, Green Walk - 
Green Talk. 

• Kritéria zdravé kanceláře publikovat, vytvo-
řit dostupný „manuál“ pro každého.

• Pokračovat v prezentaci tématu do médií. 
• Představit úspěšné mezinárodní projekty 

(např. certifikace  „WELL  Building Stan-
dard“).

• Rozšířit téma o chytré budovy a o příkla-
dy inteligentních řešení, která přispívají ke 
zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Koncept zdravého vnitřního prostředí není jen  
o vizuálním designu, ale zejména o funkčnos-
ti. Důležité je celkové pojetí prostoru, světelná 
i akustická kvalita, kvalita vzduchu, ergonomie 
nebo přírodní materiály. V pracovním prostředí se  
k tomu přidává rozsah a kvalita multifunkčních 
zón a dostupnost různých typů míst pro práci.  
Zdravá kancelář odráží nejnovější trendy v mo-
derním pracovním prostředí z pohledu uživatelů.

• Zahájena kampaň „Zdravá kancelář“ v rám-
ci soutěže „CBRE Zasedačka roku.“

• Stanoveny způsoby hodnocení kvality. 
Zahrnuto subjektivní prožívání vnitřního 
prostředí (podrobný dotazník) i objektivní 
kvality vnitřního prostředí (metrika).

• Vzdělávání trhu skrze mediální kampaň 
(tisk, social media, internet). 

• Prezentace úspěšných projektů a vzděláva-
cí semináře v Praze i v Brně.

• Podněcování kvalitních řešení v oblasti kan-
celářských prostor.

| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |

Pokud Vás téma zdravé kanceláře zajímá, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová  | E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org | M: +420 775 577 496

Naše  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.

• Podílejte se s námi na medializaci tématu rozšiřování povědomí o zdravém vnitřním prostředí mezi širší 
veřejnost.

• Staňte se jako člen Rady garantem zdravého vnitřního prostředí – dlouhodobým cílem je vytvoření katalo-
gu firem specializujících se na určité aspekty zdravého vnitřního prostředí z řad členů.

• Podílejte se na edukaci trhu v otázkách vytváření zdravého vnitřního prostředí.
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