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Jana Simčinová, *1985, vystudovala Fakultu textilní TUL, 

obor textilní marketing (Bc.) a management kvality (Ing.).

V letech 2011 – 2015 zaměstnána ve spin-off společnosti 

Nonwovens Innovation Research Institute Ltd., University 

of Leeds, kde koordinovala a řídila mezinárodní technické 

projekty a zakázky od počátku myšlenky po komercializaci 

produktu.  

Od roku 2015 působí jako manažerka v oddělení Marketingu 

a PR v Univerzitním centru energeticky efektivních budov 

ČVUT.

Petr Němeček, *1957, absolvent stavební fakulty ČVUT. 

Po škole sbíral zkušenosti jako projektant (Metroprojekt) 

a investor - příprava staveb. Po roce 1990 se zabýval ve ve-

doucích funkcích realitní a developerskou činností. Soud-

ním znalcem (oceňování nemovitostí a stavby obytné) byl 

jmenován v roce 1991. Od roku 1995 je ředitelem odboru 

Nemovitosti v Hypoteční bance. Zodpovídá za kvalitu zasta-

vovaných nemovitostí, metodiku a agendu odhadců. Pracuje 

v odborné skupině při České bankovní asociaci a je také ex-

terním lektorem školy Ambis a Asociace realitních kanceláří.

Ing. Jakub Hrbek
Státní fond životního

prostředí ČR
Kateřina
Maštalířová
ABF, a.s.

Ing. Petr Němeček
Zástupce Generálního part-

nera Hypoteční banka, a.s.

Ing. Jana Simčinová
Univerzitní centrum energe-

ticky efektivních budov ČVUT 

v Praze

Jakub Hrbek se narodil v roce 1982 v Praze, dětství však prožil 

v Karlových Varech, kde vystudoval tamní gymnázium, vy-

sokoškolské studium absolvoval na Fakultě elektrotechnické 

ČVUT. Po dokončení studia pracoval se svým otcem v rodin-

né firmě zabývající se instalací malých vzduchotechnických 

systémů a obnovitelných zdrojů energie pro rodinné domy. 

Na Státní fond životního prostředí ČR nastoupil v roce 2010 

na pozici specialisty obnovitelných zdrojů energie. V roce 

2014 se stal vedoucím oddělení metodiky a strategie a ještě 

téhož roku byl jmenován do funkce ředitele odboru řízení 

Národních programů. V této funkci zodpovídá za metodický 

rámec a řízení programu Nová zelená úsporám a Národního 

programu Životní prostředí. Na SFŽP ČR patří mezi uznávané 

odborníky a i proto je častým hostem různých konferencí, 

veletrhů, výstav či seminářů zaměřených na energetické 

úspory a obnovitelné zdroje energie.

Kateřina Maštalířová, *1983, pracuje pro společnost ABF, 

a.s., jež je organizátorem akcí na výstavišti PVA EXPO PRA-

HA. Funkci manažerky úspěšných veletrhů FOR ARCH 

a FOR PASIV zastává již pátým rokem a navazuje na tří 

leté působení ve stejné pozici pro organizátora veletrhů 

na holešovickém a brněnském výstavišti. Dříve se několik let 

věnovala marketingovým aktivitám pro pražské obchodní 

centrum a několik samostatných organizací.

Kateřina pochází z malého města ve Středočeském kraji 

a od svých 22 let bydlí v Praze. Do budoucna se těší opět 

na život v rodinném domku kousek za Prahou. V soukromém 

i pracovním životě je převážně realista a upřednostňuje indi-

viduální přístup.
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Ing. Tomáš
Vanický
Centrum pasivního domu z.s.

Ing. arch. Josef
Smola
Fakulta stavební ČVUT 

v Praze

Josef Smola, * 1958, architekt, publicista, pedagog. V projek-

tové praxi, svými realizacemi, v médiích i jako učitel spojil 

svoje jméno s pasivními domy a moderními dřevostavbami. 

Jeden ze zakládajících členů a dlouholetý předseda rady 

Centra pasivního domu. Autor řady knih v oboru. Učí mladé 

architekty navrhování pasivních domů na katedře architek-

tury FSv ČVUT a dalších dvou vyšších odborných školách.

Ing. Libor Hrubý
Centrum pasivního domu z.s.

Michael Blažek
REHAU, s.r.o.

Michael Blažek, absolvent Střední průmyslové školy staveb-

ní ve Valašském Meziříčí, obor Technická zařízení budov.

Již 20 let je zaměstnancem renomované německé firmy 

REHAU, s.r.o., aktuálně na pozici technického pracovníka 

právě v oddělení technická zařízení budov, kde se věnu-

je zejména rozvodům pitné vody, kanalizace a vytápění 

v budovách. Poskytuje odborné technické poradenství nejen 

svým kolegům ve firmě, ale hlavně investorům, realizačním 

a projekčním firmám po celé České republice. Stál u zrodu 

a podílí se na vývoji specializovaného výpočtového progra-

mu RAUCAD pro projektanty TZB.

Tomáš Vanický, *1977, vystudoval Fakultu stavební ČVUT, 

obor stavební fyzika.

V letech 2004 – 2007 zaměstnán ve společnosti ENVIROS, 

s.r.o, kde pracoval na mezinárodních projektech v progra-

mech Inteligentní Energie pro Evropu, a Mezinárodní Ener-

getické Agentury. V roce 2005 byl součástí pracovního týmu, 

který připravoval implementaci Směrnice o energetické 

náročnosti budov do ČR.

V roce 2007 se podílel na zpracování Národního akčního 

plánu pro oblast obytných budov. Ve stejném roce byl 

zapsán do seznamu energetických specialistů v oblasti 

Energetický audit a PENB. V letech 2009 – 2011 se věnoval 

hodnocení energetické náročnosti budov a školení týkajících 

se udržitelného přístupu v oblasti budov a obnově budov 

památkových zónách s cílem zlepšení jejich energetického 

standardu a jejich správě. 

Od února 2018 vede na pozici ředitele Centrum pasivního 

domu, z.s.

Ing. Libor Hrubý je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, 

obor Pozemní stavby, zaměření na navrhování pozemních 

staveb a certifikovaný projektant pasivních domů. Praco-

val jak v projekční kanceláři, zaměřující se na pasivní domy, 

tak pro dodavatele specializovaných stavebních materiálů. 

Aktuálně působí v Centru pasivního domu jako odborný 

poradce. Jeho hlavní náplní je poradenství, optimalizace 

projektů a stavebních detailů, publikační a přednášková 

činnost.


