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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro páté zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ ( dále asociace ) v termínu 26. května 2016. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi 
čtvrtým a pátým zasedáním valné hromady, tedy od 1.11. 2014 do 26.5.2016. 

 

 

Rada asociace 

Složení rady 

V hodnoceném období pracovala rada asociace v tomto složení: 

 Stanislav Paleček – předseda 

 Viktor Zwiener 

 Jiří Novák 
 

Na schůzi rady dne 7.3.2016 požádal o uvolnění  z funkce člena rady Viktor Zwiener. Rada 
doporučila tuto změnu jednání valné hromady za podmínky zvolení třetího člena rady na 
nejbližší valné hromadě asociace. 
Na téže schůzi rady dne 7.3.2016 byl zvolen Jiří Novák do funkce místopředsedy rady. Tato 
volba byla vyvolána jednáním o zřízení účtu asociace a naplněním stanov asociace.  

 
Činnost rady 

Rada asociace se pravidelně scházela ke společnému jednání. Jednání rady proběhla v těchto 
termínech: 

 10. 12. 2014 

 13. 4. 2015 

 7. 3. 2016 

Kromě toho se rada asociace sešla k jednání s partnery Svazu průmyslu a dopravy. Tato 
jednání probíhala dne 13.1.2015 a týkala se především: 

 přípravy systému kontroly kvality – certifikace v Národní soustavě kvalifikací 

Podrobnosti jsou uvedeny v dalším textu. 

 

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly: 

 změny členství v asociaci - přijímání žádostí nových členů, rušení členství na základě 
žádostí členů 

 vyhodnocení srovnávacích měření z 8-9.6.2015 

 příprava systému kontroly kvality – certifikace v Národní soustavě kvalifikací 

 uvedení asociace v soulad s novelizovanou legislativou 

 zřízení běžného účtu asociace na podkladech změněné právní kvalifikace asociace 

 organizace zasedání valné hromady asociace a příprava srovnávacího měření 

 mezinárodní spolupráce 

 organizační a provozní záležitosti 
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Změny členství v asociaci 

Na základě předložených dokumentů projednala rada asociace žádosti o členství těchto 
žadatelů: 

 Vladimír Daňkovský – na základě výsledků srovnávacího měření 2014 nepřijat, pozván na 
následující srovnávací měření 

 Daniel Daňkovský - na základě výsledků srovnávacího měření 2014 nepřijat, pozván na 
následující srovnávací měření 

 Stanislav Martínek – na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 

 Jan David – po absolvování srovnávacího měření bude předloženo ke schválení následující 
VH 
 
 

 
Během hodnoceného období zaniklo nebo bylo zrušeno členství těmto dosavadním členům 
asociace: 

 Daniela Danešová - odstoupila na vlastní žádost 

 Jaromír Srba - odstoupil na vlastní žádost 

 Jiří Kotouč - odstoupil na vlastní žádost 

 Jakub Běžel - odstoupil na vlastní žádost 

 Silvia Baďurová – odstoupila na vlastní žádost 
 

Všichni uvedení odstoupili na základě změny v jejich profesní činnosti, ve které již dále 
nepokračovali osobně v měření a nenaplňovali tak stanovy asociace. 

Počet členů asociace ke dni 26.5.2016 (před zasedáním valné hromady) je 30, z toho 
registrovaných členů 17 se zařízeními v počtu 19. Jmenný seznam na webových stránkách 
asociace bude upraven bezprostředně po VH. 

 

Vyhodnocení srovnávacího měření 

Srovnávací měření probíhalo od 8.6. do 10.6. 2015 v Koberovech. Srovnávacího měření se 
zúčastnilo celkem 13 techniků a 12 měřicích zařízení různých typů (dva technici se zúčastnili se 
stejným přístrojem). Měření absolvovalo 10 členů asociace, 2 žadatelé o členství a 1 zahraniční 
host. Každý z účastníků realizoval jeden test, 6 testů se realizovalo 8.6., 6 testů 9.6. a 1 test 
10.6.  
Parametry stanovené pro srovnávací měření nesplnil jeden z žadatelů o členství. Neúspěšnému 
žadateli byla nabídnuta účast na srovnávacím měření v roce 2016. 
 
Následující termín srovnávacího měření je stanoven na 6.-8.6.2016 v Koberovech. 
 
Rada asociace děkuje firmě ATREA a jejímu řediteli Ing. Petru Morávkovi, CSc. za 
několikaletou spolupráci v poskytnutí prostor ukázkového domu a školícího střediska. 
 
 

Kontrola činnosti členů asociace 

V hodnoceném období rada neřešila, žádný oficiální protest nebo stížnost na činnost členů 
asociace. 

Přesto bylo administrativním způsobem a telefonicky zjištěno, že někteří členové asociace 
dlouhodobě nevykazují činnost a někteří pravděpodobně ani nemají k dispozici měřicí zařízení. 
Členové, kteří změnili pracovní zařazení a nesplňují tak kritéria stanov, oznamují tuto 
skutečnost až po několikeré výzvě nebo neoznámí tuto skutečnost vůbec.  
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Důležitou povinností člena asociace je, mimo jiné, pravidelná účast na srovnávacích měření. 
Tento požadavek splňuje ke dni 26.5.2016 ze 30 členů asociace pouhých 6 členů. Dle 
registrace na srovnávací měření v Koberovech dne 6.-8.6.2016 bude splňovat tuto povinnost 12 
členů. Tento neblahý stav bude muset rada v následujícím období řešit i za cenu pozastavení 

členství pro neplnění důležité povinnosti. 

 

Příprava systému kontroly kvality 

Rada asociace vyvolala jednání s cílem certifikace přes Národní soustavu kvalifikací 
(www.narodnikvalifikace.cz) 

 administruje Ministerstvo práce a soc. věcí, koordinátorem je Svaz průmyslu a dopravy 
ČR, Na Moráni 4, Praha 2.  

 cílem je dát na jedno místo popis prací a odborných činností, včetně kvalifikace 

 úkolem asociace bylo definovat povolání měřícího technika v oboru stanovení 
průvzdušnosti budov dle platné metodiky 

Jednání s pracovníky Svazu průmyslu a dopravy, které vrcholilo dne 13.1.2015, vyústilo ve 
zpracování tzv. “Rodného listu Zkušebního technika pro měření průvzdušnosti budov“ a po jejím 
schválení administrátorem vypracování „Návrhu nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 
179/2006 Sb.“ pro kvalifikaci: „Zkušební technik pro měření průvzdušnosti budov“ 

Po zvážení obsahu a právní závaznosti takové registrace bylo ze strany rady asociace od 
dalšího jednání a dokončení registrace předmětné kvalifikace upuštěno. Hlavním důvodem 
odmítnutí tohoto postupu radou asociace byla nekontrolovatelnost a nezrušitelnost již nabyté 
kvalifikace. Národní soustava kvalifikací je jen místo registrací a definicí jednotlivých povolání 
bez možnosti stanovit kontrolovatelné a vymahatelné podmínky správné praxe. 

 

Organizace zasedání valné hromady asociace 

Páté zasedání valné hromady asociace bylo naplánováno na 26.5. 2016 v Praze. Místo a 
termín konání byly zvoleny po několikerém pokusu stanovit smysluplný termín v dostupných 
prostorách. Z tohoto zpoždění termínu jednání oproti předpokladu uvedeného ve stanovách 
bude muset rada vyvodit závěry. K jednání valné hromady rada: 

 zajistila prostory pro jednání 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání 

 

Mezinárodní spolupráce 

Asociace Blower Door CZ dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci platformy TiAAC 
(TightVent Airtightness Associations Comitee, dříve EAAC). Aktivně se podílí na její činnosti a 
díky této spolupráci má přístup k aktuálním informacím z oboru (jedná se typicky o výsledky 
výzkumu, zprávy z praxe měřicích techniků, informace o vývoji legislativního rámce v ostatních 
zemích, informace o chystaných odborných konferencí, seminářích apod.)  

V roce 2015, během jednoho z pravidelných webových seminářů,  prezentovala 
asociace  použití checklistů pro inovovaný systém kontroly techniků a ukázku jeho praktického 
použití v rámci srovnávacího měření 2014. Zahraniční kolegy zaujala především analýza vlivu 
závad měřicích zařízení a nedostatků v instalaci měřicího zařízení na výsledek měření.  
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V roce 2015 se opět podařilo zorganizovat srovnávací měření asociace se zahraniční účastí. 
Zahraničním hostem byl Gavin Ósé z Irska. Jeho účast byla kladně hodnocena oběma 
stranami, zejména pro možnost odborné diskuse a výměny zkušeností. 

  

 

Řešení organizačních a provozních záležitostí 

V hodnoceném období řešila rada asociace mimo jiné tyto další provozní a organizační 
záležitosti: 

 agenda členů asociace 

 volbu místopředsedy rady 

 výzvu ke kooptaci do rady asociaci za odcházejícího člena rady 

 úpravy webových stránek asociace 

 zřízení účtu asociace, stanovení výše příspěvků členů a platby za srovnávací měření 
 

 

 

rada Asociace Blower Door CZ  

dne 26.5.2016 


