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Hodnocené období
Tato výroční zpráva byla připravena pro desáté zasedání členské schůze Asociace Blower Door
CZ z.s. ( dále asociace) v termínu 22. listopadu 2021. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi
devátým a desátým zasedáním valné hromady, tedy od 19.11.2020 do 22.11.2021.

Organizace zasedání členské schůze asociace

Zasedání desáté členské schůze asociace bylo stanoveno na 22.11. 2021. Vzhledem k nutnosti
odhlasovat některé změny stanov rozhodla rada pro svolání prezenční členské schůze. Pro tento
účel rada:

● vypracovala program zasedání
● vypracovala podklady k jednání, zejména:

 výroční zprávu
 zprávu o hospodaření
 vyhodnocení srovnávacího měření Koberovy 2021
 návrh změn stanov

 

Rada asociace
Složení rady

V hodnoceném období pracovala rada asociace v tomto složení:

● Jiří Novák – předseda
● Jiří Krejča
● Zbyšek Kubíček
● Jiří Brich

V hodnoceném období došlo k personální změně na místě předsedy a místopředsedy asociace -
viz kapitola Změny členství v asociaci.

Činnost rady

Rada řešila své úkoly průběžně, především pomocí video konference a e-mailové komunikace.
Jednání rady proběhla v těchto termínech:

● 4.1.2020 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 1.2.2020 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 15.2.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 29.3.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 26.4.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 24.5.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 29.6.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 20.7.2021 – on line video konference za účasti 4 členů rady
● 26.8.2021 – on line video konference za účasti 4 členů rady
● 31.8.2021 – osobní jednání za účasti 4 členů rady
● 6.9.2021 – on line video konference za účasti 4 členů rady
● 16. – 18.9 2021 - osobní jednání za účasti 4 členů rady (srovnávací měření)
● 21.10.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 10.11.2021 - on line video konference za účasti 4 členů rady
● 18.11.2021 - plánovaná video konference
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Přehled řešených úkolů

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly:

● kontrolu činnosti členů asociace
● přípravu a organizaci srovnávacího měření 2021
● vyhodnocení srovnávacího měření
● dokončení systému ověřování odborné způsobilosti - autorizace
● revizi ČSN 73 0540-2
● disciplinární řízení
● přípravu a organizaci členské schůze 2021
● ostatní organizační a provozní záležitosti

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

Jan Vítek
● žádost je po formální stránce v pořádku
● členové rady neshledali žádný důvod bránící vstupu p. Vítka do Asociace
● rada Asociace doporučuje Valné hromadě přijmout p. Vítka za člena Asociace pod

podmínkou účasti na srovnávacím měření (podmínka splněna)
● na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH

Na základě splnění podmínky, která mu byla uložena na minulém zasedání Valné hromady, byl za
člena Asociace přijat p. Miroslav Martínek. P. Martínek již dříve splnil všechny podmínky pro
vstup do Asociace (zejména úspěšnou účast na srovnávacím měření), avšak jeho přihláška
vykazovala nedostatky. P. Martínek byl na minulém zasedání Valné hromady přijat za člena pod
podmínkou, že nedostatky v přihlášce opraví. Protože p. Martínek odstranil nedostatky v
přihlášce, byl přijat za člena Asociace.

Na základě splnění podmínky, která mu byla uložena na minulém zasedání Valné hromady, byl za
člena Asociace přijat p. Martin Coufalík. P. Coufalík podal přihlášku dne 17.3.2020. Srovnávací
měření absolvoval v září 2020 s negativním výsledkem. Na zasedání Valné hromady 19.11.2020
byl přijat za člena Asociace pod podmínkou, že členství mu bude přiznáno až splní podmínky
úspěšné účasti na srovnávacím měření. Protože p. Coufalík v září 2021 absolvoval srovnávací
měření s pozitivním výsledkem, stává se členem Asociace.

Na základě výsledků kontroly plnění členských povinností navrhuje rada Asociace Valné hromadě
zrušení členství u těchto členů:

● Bečkovský David
● Šuster Pavel

Důvodem je nesplnění členských povinností v uplynulém kontrolním období. Oba členové byli o
výsledku kontroly informováni emailem a byla jim poskytnuta lhůta k nápravě, kterou nevyužili.

Rada Asociace zvolila na svém jednání 15.2.2021 za nového předsedu p. Jiřího Nováka. Funkční
období nového předsedy končí 31.12.2024.
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Kontrola plnění členských povinností 2021
Kontrola plnění členských povinností proběhla v období 1.1. až 20.7. 2021 (náhradní lhůta pro
nápravu nesplněných povinností) s tímto výsledkem:

● počet členů s úspěšnou účastí na srovnávacím měření: 11
● počet členů s neúspěšnou účastí na srovnávacím měření: 4
● počet sympatizujích členů: 4
● počet členů, kteří nesplnili povinnosti (návrh na zrušení členství): 2
● celkem kontrolovaných členů: 21

Další kontrola plnění členských povinností (za kontrolní období 1.1.2020 až 31.12.2021)
proběhne od 1.1.2022 do 31.3.2021. Členové Asociace musí předat podklady ke kontrole
podmínek členství do 31.12.

Navržené změny ve stanovách Asociace
Z důvodu zavedení nového systému kontroly odborné způsobilosti členů Asociace (autorizace) a
z důvodu souvisejících změn v definici statutu člena Asociace navrhla rada Asociace tyto změny
ve stanovách:

● změna sídla – souvisí s odchodem p. S. Palečka z funkce předsedy Asociace. Rada
Asociace navrhuje zřídit sídlo na adrese: Stavební fakulta ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166
29 Praha 6

● změny v definici statutu člena Asociace (viz samostatnou kapitolu v této zprávě)
● doplnění článku o zpracovávání evidenčních údajů členů
● možnost zastupování členů na členské schůzi
● možnost přijímat rozhodnutí a hlasování per rollam (mimo zasedání členské schůze)
● možnost realizovat zasedání členské schůze elektronickými komunikačními prostředky

včetně hlasování
● postup jednání v případě, že členská schůze není při svém zasedání usnášeníschopná
● nahrazení termínu valná hromada termínem členská schůze
● pravidla pro volby do orgánů Asociace

Nové stanovy budou předloženy Valné hromadě ke schválení na nejbližším zasedání
(22.11.2021).

Druhy členství v Asociaci

V souvislosti se zavedením Autorizace techniků pro měření průvzdušnosti budov není nadále
nutné, aby členství v Asociaci současně sloužilo jako osvědčení či garance odborné způsobilosti
člena. Není tedy nadále nutné rozlišovat mezi členy, členy s úspěšnou účastí na srovnávacím
měření a sympatizujícími členy. Členství v Asociaci může být otevřeno všem zájemcům, včetně
těch, kteří nemohou doložit účast na srovnávacím měření nebo vykázat vlastní zkušební praxi v
dosud požadovaném rozsahu. Členství v Asociaci může být nyní postaveno na rovném postavení
všech členů. S tím souvisí také dílčí změny v právech a povinnostech členů. Rada Asocice proto
navrhuje a vkládá do návrhu nových stanov tyto změny v definici statutu člena Asociace:

● člen Asociace – každý zájemce o členství v Asociaci a rozvoj oboru, který splňuje podmínky
vstupu do Asociace. Člen Asociace má hlasovací právo a právo být volen do orgánů
Asociace. Člen asociace může žádat o autorizaci, aby prokázal svoji odbornou způsobilost.
Podrobněji o právech a povinnostech člena Asociace - viz návrh nových stanov
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● čestný člen – čestné členství se uděluje jako výraz uznání a ocenění zásluh za rozvoj oboru
nebo zájmů Asociace. Čestné členství uděluje rada Asociace, čestný člen nemá hlasovací
právo.

● Autorizovaní technici pro měření průvzdušnosti budov – členové Asociace, kteří vykonají
autorizační zkoušku podle autorizačního řádu a nadále plní další předepsané povinnosti.
Statut Autorizovaného technika není součástí stanov, je popsán autorizačním řádu.

Práva a povinnosti členů jsou podrobněji popsány v nových stanovách. Podmínky udělení
autorizace jsou uvedeny v autorizačním řádu.

Současným sympatizujícím členovům Asociace se z rozhodnutí rady nabízí změna statutu na
člena Asociace.

Vyhodnocení srovnávacího měření

Srovnávací měření proběhlo od 15.9. do 18.9. 2021 v tzv. vzorovém rodinném domě společnosti
Atrea, který je součástí souboru pasivních rodinných domů vybudovaných společností Atrea v
Koberovech. Rada asociace děkuje vedení společnosti Atrea za podporu a poskytování
infrastruktury pro srovnávací měření.

Srovnávací měření bylo realizováno v souladu s platnými Pravidly srovnávacího měření techniků
a měřících zařízení Asociace Blower Door CZ. Srovnávací měření se realizovalo na jedné úrovni
průtoku vzduchu: q50≈ 240 m3/h.

Srovnávacího měření se zúčastnilo celkem 15 techniků a 13 měřicích zařízení dvou různých typů
od jediného výrobce (The Energy Conservatory). Srovnávacího měření se zúčastnili dva technici
ze zahraničí - z litevské laboratoře  MB "Termožmonės".

Podmínky úspěšné účasti nesplnili dva účastníci z těchto důvodů:

● chyba při měření teplot - neshoda se záznamem zkušební komise (oba vyloučení účastníci)
● výsledek zkoušky je odlehlou hodnotou (jeden vyloučený technik, příčina nebyla objasněna)

Rozptýlení výsledků dílčích zkoušek bylo při letošním srovnávacím měření mimořádně malé. K
této situaci mohly přispět tyto faktory:

● příznivé klimatické podmínky
● stejné podmínky při osazení zkušebního zařízení do zárubně vstupních dveří měřené budovy

(stejný typ osazovacího rámu u všech zúčastněných měřicích zařízení)
● postupné rostoucí zkušenost a odborná způsobilost zkušebních techniků mimo jiné i díky

opakované účasti na srovnávacím měření

Během srovnávacího měření byly zjištěny především tyto opakující se a přetrvávající nedostatky:

● stanovení vnitřní a venkovní teploty během zkoušky založené na jediném odečtu teplot -
typicky před zkouškou (opakované měření teploty během zkoušky patří k dobré zkušební
praxi)

● nedostatečná doba pro ustálení teploměru při přechodu z vnitřního do venkovního prostředí a
naopak

● nevhodný postup při kalibraci teploměru
● nevhodná poloha zkušebního technika vůči ventilátoru (riziko ovlivnění měření průtoku)
● volba polohy odběru venkovního tlaku (podle ČSN EN ISO 9972: “Zvláště při větrném počasí

je vhodné umístit snímač venkovního tlaku dále od budovy, ale ne do blízkosti jiných
překážek”)
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Zpráva o výsledcích srovnávacího měření byla zveřejněna na webových stránkách Asociace, v
sekci ke stažení. Účastníkům srovnávacího měření byl zaslán číselný kód testu pro identifikaci
výsledku spolu se záznamem kontroly zařízení a pracovního postupu (checklist). Účastníci
srovnávacího měření obdrží vyúčtování formou výzvy k úhradě.

Příprava systému ověřování odborné
způsobilosti - autorizace
Za hodnocené období rada asociace dokončila systém autorizace techniků tzv. „Autorizační řád“ .
První autorizace proběhla v rámci srovnávacího měření 2021.
Rada asociace nebude prozatím zveřejňovat na svém webu jména autorizovaných techniků,
dokud nebude dána šance i těm, kteří se budou zúčastňovat srovnávacího měření a autorizace
v roce 2022. Teprve potom rada asociace zveřejní seznam autorizovaných techniků.

Disciplinární řízení
V hodnoceném období projednávala rada Asociace disciplinární přestupek člena Asociace. Člen
Asociace je podezřelý z úmyslné manipulace s naměřenými údaji s cílem vydat protokol o
zkoušce průvzdušnosti s příznivým výsledkem, který neodpovídá skutečnosti.

V rámci disciplinárního řízení svolala rada Asociace dvě osobní schůzky s členem Asociace za
účelem objasnění celé situace. Člen Asociace ani na jednom jednání nebyl schopen situaci
hodnověrně vysvětlit a obhájit svůj postup. Rada Asociace se na základě výpovědi člena
Asociace a na základě dostupných informací domnívá, že sporný protokol byl vydán
neoprávněně.

Disciplinární řízení nebylo dosud uzavřeno. V rámci probíhajícího disciplinárního řízení navrhla
rada Asociace smírné řešení, které člen Asociace přijal. Disciplinární řízení bude uzavřeno na
základě dalšího postupu člena Asociace a výsledcích dalších kroků jednání, které vyžaduje
disciplinární řád Asociace.

Mezinárodní spolupráce
Asociace Blower Door CZ je členem mezinárodní organizace TAAC (TightVent Airtightness
Associations Committee) propojující podobná profesní sdružení i nezávislé odborníky především
z evropských zemí. Cílem činnosti TAAC je především výměna informací a zkušeností. Díky
účasti v TAAC má asociace přístup k aktuálním informacím o vývoji v oboru. Reprezentant
Asociace (Jiří Novák) se v roce 2020 zúčastnil tří webových seminářů organizovaných TAAC od
poslední valné hromady. Dominantní témata:

● nejistota výsledků měření průvzdušnosti vlivem větru a teplotního rozdílu a příprava
publikace k této problematice (AIVC VIP 41, Impact of wind on the airtightness test results)

● databáze výsledků měření průvzdušnosti v členských státech a příprava projektu společné
evropské databáze

● přehled požadavků na průvzdušnost budov a větracích systémů, příprava publikace k tomuto
tématu

● pravidelný přehled stavu oboru v členských zemích

Reprezentant A.BD.CZ se přihlásil k aktivní účasti v projektu evropské databáze výsledků měření
a k projektu přehledu požadavků na průvzdušnost. V rámci projektu společné evropské databáze
probíhá revize stavu databází a způsobu sběru dat v účastnických státech. Projekt přehledu
požadavků na průvzdušnost nebyl dosud spuštěn.
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Návrh činnosti pro příští období

Rada Asociace navrhuje zaměřit se v příštím období především na řešení těchto dílčích úkolů:

● organizace srovnávacího měření a autorizačního řízení 2022 (plánováno na květen 2022)
● další vývoj autorizačního řádu na základě prvních zkušeností
● příprava školení pro členy Asociace – příprava na autorizační zkoušku
● představení autorizačního systému asociace zástupcům SFŽP - cílem je nabídnout

autorizační řízení jako prostředek pro ověření odborné způsobilosti v rámci programu NZÚ
● jednání se zástupci SFŽP o spolupráci při řešení neetického jednání při měření

průvzdušnosti v rámci programu NZÚ
● příprava nových webových stránek
● propagace Asociace a jejích zájmů - příprava prezentace v médiích, na sociálních sítích

apod.
● návrh jednotné cenové politiky pro členy Asociace (doporučení pro rozsah cen a odpovídající

kvalitu služeb)
● příprava profesního pojištění pro členy Asociace

Návrh činnosti pro příští období bude představen a projednán na nejbližším zasedání VH
22.11.2021.
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