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Termín a místo konání 

 termín: 22.11.2021 

 místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Účastníci 

 viz prezenční listinu 

Program  

1) Uvítání a ověření usnášeníschopnosti VH, volba zapisovatele a ověřovatele 
2) Informace o změnách způsobu členství 
3) Informace o výsledcích kontroly plnění členských povinností 
4) Informace o volbě nového předsedy 
5) Informace o výsledcích srovnávacího měření 2021 
6) Informace o dokončení autorizačního řádu a autorizačním řízení 2021 
7) Informace o probíhajícím disciplinárním řízení 
8) Informace o mezinárodní spolupráci 
9) Odsouhlasení výroční zprávy 
10) Odsouhlasení zprávy o hospodaření 
11) Hlasování o změně stanov + hlasování o změně sídla 
12) Hlasování o přijetí nového člena 
13) Hlasování o zrušení členství 
14) Informace o stavu revize ČSN 73 0540-2 
15) Informace o přípravě pokynů pro použití ČSN EN ISO 9972 (nová ČSN 73 0515) 
16) Návrh činnosti na další období 
17) Různé 
18) Závěr 

1 Uvítání a ověření usnášeníschopnosti VH, 

volba zapisovatele a ověřovatele 

 zasedání zahájil předseda Asociace Jiří Novák ve 13:20 

 v okamžiku zahájení bylo přítomno:  

 11 členů Asociace z celkového počtu 17 (jsou členy valné hromady – mohou hlasovat) 
 0 sympatizujících členů z celkového počtu 6 (nejsou členy valné hromady – nemohou hlasovat)  
 1 uchazeč o členství v Asociaci  

 valná hromada je usnášeníschopná (je přítomno 11 ze 17 členů valné hromady) 

 Jiří Novák seznámil přítomné s programem zasedání 

 Jiří Novák vyzval přítomné k doplnění nebo úpravě programu 

 členové rady Asociace navrhují změnit pořadí projednávaných bodů takto: 

1) Uvítání a ověření usnášeníschopnosti VH, volba zapisovatele a ověřovatele 
2) Informace o změnách způsobu členství 
3) Informace o volbě nového předsedy 
4) Informace o výsledcích kontroly plnění členských povinností 
5) Hlasování o zrušení členství 
6) Hlasování o přijetí nového člena 
7) Informace o změně stanov 
8) Hlasování o změně stanov + hlasování o změně sídla 
9) Informace o výsledcích srovnávacího měření 2021 
10) Informace o dokončení autorizačního řádu a autorizačním řízení 2021 
11) Informace o probíhajícím disciplinárním řízení 
12) Informace o mezinárodní spolupráci 



A.BD_CZ                                                                                            Zápis ze zasedání VH 22.11.2021  

strana 3/11 

 

13) Odsouhlasení výroční zprávy 
14) Odsouhlasení zprávy o hospodaření 
15) Informace o stavu revize ČSN 73 0540-2 
16) Informace o přípravě pokynů pro použití ČSN EN ISO 9972 (nová ČSN 73 0515) 
17) Návrh činnosti na další období 
18) Různé 
19) Závěr 

 na předsedajícího navržen Jiří Novák 

 na zapisovatele navržen Jiří Brich 

 na ověřovatele navržen Jiří Krejča 

 Jiří Novák dává hlasovat o schválení programu, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele 

 výsledek hlasování: 

 

2 Informace o změnách způsobu členství 

 předsedající představil změny ve způsobu členství navržené v nových stanovách: 

 ruší se statut sympatizujícího člena 
 zavádí se jednotný statut člena Asociace 
 zavádí se statut čestného člena jako výraz uznání a ocenění zásluh za rozvoj oboru nebo zájmů 

Asociace. 

 důvody těchto změn: 

 se zavedením Autorizace techniků pro měření průvzdušnosti budov není nadále nutné, aby 
členství v Asociaci sloužilo jako garance odborné způsobilosti člena 

 není tedy nadále nutné rozlišovat mezi členy, členy s úspěšnou účastí na srovnávacím měření a 
sympatizujícími členy. 

 předsedající stručně shrnul práva a povinnosti člena Asociace podle návrhu nových stanov 

 pro členy Asociace podle návrhu nových stanov nadále neplatí povinnost účasti na srovnávacím 
měření a povinnost odevzdávat výsledky měření do společné databáze 

 podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě a návrhu nových stanov – tyto dokumenty byly předem 
rozeslány jako podklad k jednání 

3 Informace o volbě nového předsedy 

 předsedající připomněl, že na minulém zasedání valné hromady asociace oznámil Stanislav 
Paleček záměr rezignovat na funkci předsedy a člena rady Asociace 

 dále předsedající oznámil, že: 

 od prosince 2020 pracovala rada Asociace ve složení, které bylo odhlasováno na minulém 
zasedání valné hromady 

 z důvodu kontinuity při předání funkce se pracovních schůzek účastnil také Stanislav Paleček 
 na schůzi rady Asociace dne 15.2.2021 byl předsedou Asociace zvolen Jiří Novák 
 současně byl místopředsedou zvolen Jiří Krejča 

čas 13:27 

počet přítomných 11 z 17 

otázka 
souhlasíte s upraveným programem, předsedajícím, zapisovatelem a 
ověřovatelem? 

pro 11 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek program, předsedající, zapisovatel i ověřovatel schválen 
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 Stanislav Paleček dosud nepodal písemnou rezignaci 

 Stanislav Paleček namístě svoji rezignaci ústně potvrdil 

 valná hromada vzala tuto skutečnost na vědomí a považuje způsob oznámení rezignace za 
dostatečný 

 Jiří Novák představil své priority ve funkci předsedy a svoji představu dalšího rozvoje Asociace: 

 pravidelné volby do orgánů Asociace 
 jasná vnitřní pravidla v činnosti rady i v činnosti Asociace (komunikace, kontrola povinností,...) 
 efektivnější řešení tematických úkolů (zřízení pracovních skupin, rozdělení zodpovědnosti) 
 zvyšování odborné způsobilosti členů (autorizace, informovanost) 
 zlepšení propagace Asociace  
 hájení zájmů Asociace – obecné zavedení autorizace 

 se změnou předsedy Asociace souvisí i nutnost změnit sídlo Asociace 

 Asociace má dosud sídlo zřízeno v bydlišti bývalého předsedy 

 rada se již dříve dohodla, že nové sídlo bude zřízeno na adrese Stavební fakulty ČVUT v Praze 
(pracoviště nového předsedy) 

 o změně sídla bude hlasováno společně s novými stanovami 

4 Informace o výsledcích kontroly plnění 

členských povinností 

 předsedající představil výsledky kontroly plnění členských povinností za minulé období 

 podrobné výsledky kontroly jsou uvedeny ve výroční zprávě 

 důležité je, že: 

 u některých členů bylo nutné z důvodu nesplnění některých povinností změnit statut z člena 
Asociace na sympatizujícího člena 

 u dvou členů, kteří dlouhodobě neplnili členské povinnosti, byl nejprve změněn statut z člena 
Asociace na sympatizujícího člena, a protože po opakované výzvě nesplnili ani povinnosti 
sympatizujícího člena (na výzvy vůbec nereagovali), navrhuje rada zrušení jejich členství 
(D. Bečkovský, P. Šuster) 

 předsedající dále oznámil, že v minulém období byli za členy Asociace přijati M. Coufalík a M. 
Martínek na základě splnění podmínek, které jim byly uloženy při hlasování o členství na minulém 
zasedání valné hromady 

 podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě 

5 Hlasování o zrušení členství 

 na základě výsledku kontroly plnění členských povinností navrhuje předsedající hlasovat o zrušení 
členství sympatizujících členů D. Bečkovského a P. Šustera z důvodů uvedených v předchozím 
bodu: 

 

 celkový počet členů Asociace – členů valné hromady se nemění (17)  

 počet přítomných členů Asociace – členů valné hromady (s hlasovacím právem) se nemění (11) 

 počet sympatizujících členů (nejsou členy valné hromady – nehlasují) se snižuje na 4 

čas 13:52 

počet přítomných 11 z 17 

otázka 
souhlasíte se zrušením členství  sympatizujících členů D. Bečkovského a P. 
Šustera  v Asociaci Blower Door CZ? 

pro 11 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek zrušení členství  symp. členů D. Bečkovského a P. Šustera  odsouhlaseno 
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6 Hlasování o přijetí nového člena 

 v minulém období obdržela rada Asociace žádost o přijetí za člena od  p. J. Vítka 

 rada Asociace žádost o přijetí za člena projednala s kladným výsledkem a doporučila přijmout J. 
Vítka za člena Asociace (podrobnosti – viz výroční zprávu) 

 přítomný J. Vítek byl vyzván, aby se členům Asociace představil 

 J. Vítek stručně představil sebe, svoji odbornou praxi, používané vybavení a upřesnil počet dosud 
realizovaných zkoušek (35)  

 na základě doporučení rady Asociace dává předsedající hlasovat o přijetí J. Vítka za člen Asociace: 

 

 celkový počet členů Asociace – členů valné hromady (s hlasovacím právem) se zvyšuje na 18  

 počet přítomných členů Asociace – členů valné hromady (s hlasovacím právem) se zvyšuje na 12 

 počet sympatizujících členů (nejsou členy valné hromady – nehlasují) se nemění (4) 

7 Informace o změně stanov 

 znění návrhu nových stanov bylo členům i sympatizujícím členům zasláno k prostudování 
v předstihu před zasedáním valné hromady 

 Jiří Krejča seznámil přítomné s: 

 důvody, které vedly ke změně stanov 
 změnami v typech (způsobech) členství (viz bod 2) 
 změnami v členských právech a povinnostech 
 nutností změny sídla Asociace 
 dalšími důležitými změnami oproti předchozímu znění stanov 
 nutností přijmout současně se změnou stanov také změnu sídla Asociace (viz bod 3) 

 Jiří Krejča vyzval přítomné, aby přednesli své otázky a připomínky k návrhu nových stanov 

 v následující diskusi zodpověděli členové rady dotazy přítomných členů 

 Stanislav Paleček navrhuje vymazat body 13, 14 v čl. 8, avšak v diskusi bylo vysvětleno a 
všeobecně přijato, že je vhodné tyto body zachovat  

 nikdo nevznesl žádnou jinou zásadní připomínku  

 přítomní se shodli, že nové stanovy je možné přijmout v navržené podobě  

  

čas 13:57 

počet přítomných 11 z 17 

otázka souhlasíte s přijetím J. Vítka za člena Asociace Blower Door CZ? 

pro 11 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek J. Vítek přijat za člena Asociace Blower Door CZ 
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8 Hlasování o změně stanov + hlasování 

o změně sídla 

 předsedající dává hlasovat o přijetí nových stanov a o změně sídla Asociace: 

 

 

 ve 14 :17 přichází sympatizující člen Viktor Zwiener (VZ) 

 počet přítomných sympatizujících členů (nejsou členy valné hromady) se zvyšuje z 0 na 1 

 počet přítomných členů Asociace – členů valné hromady (s hlasovacím právem) se nemění 

 Jiří Krejča připomíná, že nově přijaté stanovy neřeší postavení dosavadních sympatizujících členů 

 dosavadní sympatizující členové se přijetím nových stanov nestávají automaticky členy Asociace, 
tedy nadále nemají ani hlasovací právo 

 Jiří Krejča navrhuje, aby dosavadní sympatizující členové byli převedeni na členy Asociace, pokud 
k tomu udělí svůj souhlas 

 předsedající dává hlasovat o změně statutu dosavadních sympatizujících členů na členy Asociace 
podmíněnou jejich osobním souhlasem: 

 

 VZ okamžitě vyjadřuje svůj souhlas se změnou statutu ze sympatizujícího člena na člena Asociace 

 členská schůze bere jeho souhlas a tím i změnu způsobu členství na vědomí 

 celkový počet členů Asociace se tak mění na 19 

 počet přítomných členů Asociace se zvyšuje na 13 

čas 14:08 

počet přítomných 12 z 18 

otázka souhlasíte s tím, aby stanovy v navrženém znění byly přijaty za platné? 

pro 12 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek stanovy v navrženém znění byly přijaty za platné 

čas 14:16 

počet přítomných 12 z 18 

otázka 
souhlasíte s navrženou změnou sídla Asociace (na adresu Stavební fakulta 
ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6? 

pro 12 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek změna sídla přijata 

čas 14:23 

počet přítomných 12 z 18 

otázka 
souhlasíte se změnou statutu dosavadních sympatizujících členů na členy 
Asociace, pokud k tomu vyjádří osobní souhlas? 

pro 12 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek změna statutu dosavadních sympatizujících členů přijata 
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 zbývající dosavadní sympatizující členové (kromě VZ), kteří dosud nevyjádřili souhlas se změnou 
statutu na člena Asociace, nejsou považováni za členy Asociace (nikdo z nich není na zasedání 
přítomen, aby mohl okamžitě vyjádřit svůj souhlas...) 

 členská schůze pověřuje radu Asociace, aby po zasedání neprodleně informovala zbývající 
sympatizující členy o situaci a požádala je o jejich souhlas či nesouhlas se změnou stavu 

9 Informace o výsledcích srovnávacího měření 

2021 

 podrobné výsledky jsou k dispozici ve zprávě o srovnávacím měření, která byla před zasedáním 
rozeslána účastníkům srovnávacího měření a publikována na webových stránkách Asociace 

 předsedající seznámil členskou schůzi s výsledky srovnávacího měření, zejména zdůraznil tyto 
body: 

 srovnávací měření proběhlo pouze na jedné úrovni těsnosti budovy – z časových důvodů 
(akreditace) 

 srovnávací měření proběhlo se zahraničí účastí – hosté nepřijeli ze zájmu, ale z důvodů 
akreditace 

 klimatické podmínky byly mimořádně příznivé 
 účastníci používali stejný typ zařízení – TEC – úzký rám 
 výsledek – mimořádně malý rozptyl výsledků 
 přesto – dva vyloučení  

 předsedající upozornil na často se opakující nedostatky: 

 měření teploty jen jednou – před zkouškou 
 nedostatečné ustálení teploměru 
 poloha snímače venkovního tlaku 

 členská schůze vzala informaci na vědomí 

 Stanislav Paleček vyjadřuje výhrady k závěrům zprávy o srovnávacím měření 

 upozorňuje, že rada svým doporučením měřit teplotu opakovaně během zkoušky v podstatě nutí 
účastníky měřit teplotu způsobem, který je podle něj v rozporu se zkušební normou 

 Jiří Novák odpovídá, že se nejedná o vynucený postup, ale doporučení, jehož smyslem není měnit 
normové postupy, ale snížit riziko chybného odečtu teploty a zbytečného vyloučení ze SM z důvodu 
chybně změřené teploty 

 pokud účastník správě stanoví teplotu pouze jedním odečtem, je tento postup akceptován 

 otázka, zda opakované měření teploty během zkoušky je v rozporu se zkušební normou, nebyla 
dořešena 

 Stanislav Paleček dále navrhuje, aby bylo umožněno měřit teplotu s tzv. pracovními měřidly, jejichž 
přesnost si ověřuje zkušební laboratoř (technik) sama porovnáním s teploměrem (etalonem), který 
pravidelně kalibruje v akreditované kalibrační laboratoři (etalon neslouží k měření v terénu) 

 rada Asociace vzala návrh na vědomí a zváží možnosti jeho realizace  

 předsedající oznamuje, že srovnávací měření ve stávající bude zřejmě ukončeno 

 z následující diskuse vyplývá, že srovnávací měření má být ponecháno z těchto důvodů: 

 autorizovaní členové budou mít i nadále povinnost účastnit se srovnávacího měření každé 2 roky 
(průběžná kontrola správné funkce zkušebního zařízení) 

 zachování možnosti kontroly správné funkce zkušebního zařízení i pro neautorizované techniky 
(vč. případných zájemců ze zahraničí) 

 předsedající upozorňuje, že pravidla srovnávacího měření (způsob statistického vyhodnocení 
výsledků) se pravděpodobně změní, neboť byla zjištěna existence standardizovaných postupů, 
které se pro daný účel hodí lépe, než dosud užívané  
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10 Informace o dokončení autorizačního řádu 

a autorizačním řízení 2021 

 autorizační řád v aktuálním znění byl členům i sympatizujícím členům zaslán v předstihu před 
zasedáním valné hromady 

 Jiří Krejča seznámil přítomné s autorizačním řádem: 

 vysvětlil cíle – komplexní systém kontroly kvality, který by bylo možné použít i mimo rámec 
Asociace 

 připomněl, že členství v Asociaci tím pádem nemusí být vázáno na povinnou účast na 
srovnávacím měření 

 vysvětlil principy autorizace (komplexní systém kontroly kvality, srovnávací měření ve stávající 
podobě zůstává jeho součástí 

 seznámil přítomné se stavem dokončenosti autorizačního řádu 

 v následující diskusi upozorňuje Stanislav Paleček na nesrovnalosti v článku 13 – postup v případě, 
že autorizovaný technik neoznámí včas skutečnosti, které mají vliv na její odejmutí... (Stanislav 
Paleček navrhuje pozastavení, nikoli odejmutí autorizace) 

 rada Asociace bere připomínku na vědomí a úpravu zváží 

 předsedající seznámil přítomné s okolnostmi vzniku a tvorby autorizačního řádu a vyzdvihl osobní 
přínos Jiřího Krejči 

 předsedající navrhuje mimořádnou odměnu pro Jiřího Krejču a dává hlasovat o jejím vyplacení 
z prostředků Asociace:  

 

11 Informace o probíhajícím disciplinárním řízení 

 Zbyšek Kubíček informoval přítomné o probíhajícím disciplinárním řízení (podrobnosti – viz výroční 
zprávu) 

 členové rady upozorňují, že: 

 se nejedná o jediný evidovaný případ, kde panuje podezření ze záměrné a účelové manipulace 
s naměřenými údaji  

 jsou evidovány i další případy jiného neetického jednání 
 rada Asociace nechce tyto způsoby jednání tolerovat a bude proti nim postupovat 
 postup proti neetickému jednání považuje rada za jednu z priorit činnosti v příštím období 
 rada Asociace se chystá řešit postup proti neetickému jednání ve spolupráci se SFŽP (připravuje 

společnou schůzku, kde by byl společný postup projednán) 

 předsedající navrhuje jménem rady Asociace zřízení disciplinární / etické komise pro řešení těchto 
problémů 

 předsedající navrhuje jako předsedu této komise ZK (ten souhlasí) 

 předsedající vyzývá přítomné, aby se přihlásili jako členové (pomocníci) disciplinární / etické komise 

čas 16:03 

počet přítomných 13 z 19 

otázka 
souhlasíte, aby byla Jiřímu Krejčovi vyplacena z prostředků Asociace odměna 
10 000,- Kč za mimořádný osobní přínos při tvorbě autorizačního řádu? 

pro 12 

proti 0 

zdrželo se 1 

výsledek vyplacení odměny Jiřímu Krejčovi odsouhlaseno 
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12 Informace o mezinárodní spolupráci 

 předsedající představil průběh a výsledky spolupráce v rámci Tigtvent Airtightness Associations 
Committee (TAAC) (podrobnosti – viz výroční zprávu) 

 zdůraznil zejména spolupráci na: 

 publikaci AIVC  VIP 41 Impact of wind on the airtightness test results 
 přehledu požadavků na průvzdušnost budov a větracích systémů (publikace v přípravě) 
 projektu společné evropské databáze výsledků měření průvzdušnosti (v přípravě) 

 za hlavní přínosy členství (a spolupráce) v TAAC lze považovat: 

 možnost prezentace Asociace na mezinárodní úrovni (výsledkem je např. zahraniční účast na 
SM) 

 přístup k čerstvým výsledkům výzkumu v oboru 
 možnost výměny zkušeností a konzultace se špičkovými zahraničními odborníky 
 přehled o vývoji oboru ve členských státech (požadavky, předpisy, kontrola kvality atd.) 

 výsledky spolupráce v TAAC byly využity např. při revizi požadavků na průvzdušnost budov v ČSN 
73 0540-2 nebo při tvorbě ČSN 73 0515 

13 Odsouhlasení výroční zprávy 

 výroční zpráva byla členům i sympatizujícím členům zaslán v předstihu před zasedáním valné 
hromady 

 v rámci předchozích bodů byli přítomní seznámeni s obsahem výroční zprávy 

 diskuse k obsahu výroční zprávy proběhla v rámci předchozích bodů jednání 

 předsedající proto nechává hlasovat o odsouhlasení výroční zprávy: 

 

14 Odsouhlasení zprávy o hospodaření 

 zpráva o hospodaření nebyla z časových důvodů rozeslána v předstihu před zasedáním valné 
hromady 

 předsedající seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření a prezentoval: 

 přehled příjmů a výdajů v uplynulém období 
 aktuální stav účtu Asociace 
 návrh rozpočtu na příští období 

 podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření 

 předsedající vyzval přítomné k připomínkám 

 protože nikdo připomínky nevznesl, předsedající dává hlasovat o odsouhlasení zprávy 
o hospodaření: 

  

čas 16:26 

počet přítomných 13 z 19 

otázka souhlasíte s výroční zprávou v předloženém znění? 

pro 13 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek výroční zpráva odsouhlasena 
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15 Informace o stavu revize ČSN 73 0540-2 

 předsedající informoval o stavu revize ČSN 73 0540-2 

 norma dosud nebyla vydána, probíhá 3. kolo připomínkového řízení 
 úprava požadavků na průvzdušnost (navržená ve spolupráci s radou Asociace) není předmětem 

diskuse 
 probíhá diskuse především o požadavcích na vnitřní povrchovou teplotu 
 termín ukončení připomínkového řízení ani vydání normy není známý 

 přítomní členové Asociace požadují: 

 zpřístupnit znění požadavků na průvzdušnost budov podle kap. 7 v revizi ČSN 73 0540-2 
 zasílání průběžných informací o vývoji situace 

 rada Asociace bere požadavky na vědomí  

16 Informace o přípravě pokynů pro použití ČSN 

EN ISO 9972 (nová ČSN 73 0515) 

 předsedající informoval přítomné o přípravě nové ČSN 73 0515 

 jedná se o upřesňující pokyny pro použití zkušební normy ČSN EN ISO 9972 v praxi, zejm. pro 
účely kontroly splnění požadavku na průvzdušnost obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 

 cílem předpisu je upřesnit některé nejasné postupy a ustanovení ČSN EN ISO 9972, aby se zajistila 
vysoká přesnost výsledku měření, které je zapotřebí při porovnání s požadovanou hodnotou 

 předpis má především upřesnit: 

 postupy kalibrace měřicích přístrojů 
 okamžik zkoušky (požadovaný stav budovy v okamžiku zkoušky) 
 vymezení rozsahu budovy, který se má změřit 
 přípravu budovy před zkouškou (podrobný popis metody 3 podle ČSN EN ISO 9972) 

 zkušební postup (měření teploty, p0, volba úrovní zkušebního tlakového rozdílu) 
 výpočet vztažných hodnot 
 obsah protokolu o zkoušce 
 postupy stanovení průvzdušnosti budovy po částech 
 postupy pro měření zvláštních budov (rozsáhlých, vysokých, velmi těsných...) 
 postupy pro měření ve zvláštních situacích (zejm. za větru) 

 termín odevzdání návrhu normy je 30.5.2022, pak proběhne připomínkové řízení 

 autorem normy je Jiří Novák 

  

čas 16:36 

počet přítomných 13 z 19 

otázka souhlasíte se zprávou o hospodaření v předloženém znění? 

pro 13 

proti 0 

zdrželo se 0 

výsledek zpráva o hospodaření odsouhlasena 
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17 Návrh činnosti na další období 

 předsedající zrekapituloval návrh činnosti na další období podle výroční zprávy: 

 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 

 některé dílčí úkoly na další období byly představeny při projednávání předchozích bodů 

 ostatní byly stručně okomentovány 

 členská schůze s předloženým plánem souhlasí, nikdo neměl zásadní připomínky 

 členská schůze se shodla, že souhlas není potřeba potvrdit hlasováním, protože návrh činnosti na 
další období je součástí výroční zprávy, která již byla odhlasována 

18 Různé 

18.1 Propagace 

 předsedající informoval přítomné o záměru zřídit pracovní skupinu pro propagaci Asociace 

 na návrh rady Asociace bude činnost skupiny řídit Jiří Brich, ten souhlasí 

 předsedající vyzývá přítomné, aby se přihlásili jako členové (pomocníci) pracovní skupiny 

 Jiří Brich prezentoval rámcovou představu o způsobu propagace Asociace v dalším období: 

 aktualizace webových stránek 
 placená reklama v odborných časopisech 
 propagace na sociálních sítích 
 newsletter pro členy Asociace 

19 Závěr 

 předsedající ukončil zasedání v 17:50 
 

 

Zapsali: Jiří Brich     Ověřil: Jiří Krejča 

 Jiří Novák 


