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1. Asociace Blower Door CZ (dále jen Asociace) vede pouze bezhotovostní platby. Asociace 
nepřijímá a nevede příjmy v hotovosti, ani žádnou hotovost nevlastní. 

2. Na základě již dříve přijatého rozhodnutí, pro uložení a převod peněžních prostředků je veden 
běžný účet č.2700995482/2010 u Fio banka, a.s.,IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 
117 21 Praha 1. Pro přístup k tomuto účtu je zřízeno internetové bankovnictví s právem 
nakládat s prostředky osobami: 

 Mgr. Stanislav Paleček, Fojtíkova 2406, Rakovník 

 Ing. Jiří Novák Ph.D., Za Parkem 698, Dobřichovice 

3. Náklady na internetové služby (hosting a poplatek za doménu) hradí ze svého účtu p. 
Stanislav Paleček společně s náklady na internetové služby pro svoji vlastní firmu (Mgr. 
Stanislav Paleček IČO:61075922, číslo účtu 541670349/0800). Části společných faktur, které 
jsou prokazatelně nákladem Asociace, se pravidelně přefakturovávají jako pohledávky vůči 
Asociaci Blower Door CZ IČO:22841717. 

4. Přehled celkových příjmů a výdajů a stav účtu ve sledovaném období jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Přehled příjmů a výdajů a stavy na účtu 

stav účtu k 20.11.2020 109 403,57 Kč 

celkové příjmy Asociace za sledované období 95 000,00 Kč 

celkové výdaje Asociace za sledované období -30 776,67 Kč 

rozdíl příjmů a výdajů 64 223,33 Kč 

stav účtu ke dni 22.11.2021 173 626,90 Kč 

 

5. Podrobnější členění příjmů a výdajů je uvedeno v tab. 2 

Tab. 2 Podrobnější členění příjmů a výdajů  

Příjmy   

položka datum částka 

členské příspěvky 2019  4 000,00 Kč 

členské příspěvky 2020 a 2021  38 000,00 Kč 

srovnávací měření 2020 – účastnické poplatky  33 000,00 Kč 

srovnávací měření a autorizační řízení 2021 –  
účastnické poplatky 

 20 000,00 Kč 

Celkem  95 000,00 Kč 

   

Výdaje   

položka datum částka 

vyhodnocení srovnávacího měření 2020 24.12.2020 -19 999, 97 Kč 

udržovací poplatek domény asociaceblowerdoor.cz na 12 
měsíců 

8.7.2021 -326,70 Kč 

hosting domény asociaceblowerdoor.cz 12 měsíců 12.11.2021 -1 210,00 Kč 

srovnávací měření 2020 - poplatek za ubytování 19.11.2021 -9 240,00 Kč 

Celkem  -30 776,67 Kč 

 

6. Účastnické poplatky za srovnávací měření 2021 nebyly dosud vyúčtovány. Vyúčtování 
proběhne v následujícím kontrolním období. 

7. Poplatky za ubytování při srovnávacím měření 2021 nebyly dosud vyúčtovány. Jedná se o 
ubytování některých účastníků srovnávacího měření a některých členů rady mimo termín 
srovnávacího měření. Poplatky za ubytování členů rady Asociace (zkušební komise) v termínu 
srovnávacího měření jsou hrazeny z účastnických poplatků. Vyúčtování poplatků za ubytování 
proběhne v následujícím kontrolním období. 
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8. Vyhodnocení srovnávacího měření 2021 bude vyúčtováno v následujícím kontrolním období. 

9. Návrh rozpočtu na následující kontrolní období je uveden v tab. 3. Návrh rozpočtu vychází 
z těchto předpokladů: 

 členský příspěvek bude 1 000,00 Kč 

 počet členů Asociace v následujícím kontrolním období je 22 

 srovnávací měření nebude organizováno (bude nahrazeno autorizačním řízením) 

 autorizačního řízení se zúčastní 15 členů 

 školení (přípravy na autorizační zkoušku) se zúčastní 15 členů 

 plánované akce (autorizační řízení a příprava na autorizační zkoušku) budou mít 
vyrovnaný rozpočet 

Tab. 3 Návrh rozpočtu na následující kontrolní období 

Plánované příjmy   

položka datum částka 

členské příspěvky 2022  22 000.00 Kč 

srovnávací měření 2021 – účastnické poplatky  41 000.00 Kč 

srovnávací měření 2021 – poplatky za ubytování  1 760.00 Kč 

autorizační řízení 2022 – účastnické poplatky  105 000.00 Kč 

školení – příprava k autorizační zkoušce - účastnické 
poplatky 

 15 000.00 Kč 

Celkem  184 760.00 Kč 

   

Plánované výdaje   

položka datum částka 

vyhodnocení srovnávacího měření 2021  18 000.00 Kč 

školení – příprava k autorizační zkoušce - náklady  15 000.00 Kč 

autorizační řízení 2022 – náklady  105 000.00 Kč 

úpravy webu  15 000.00 Kč 

udržovací poplatek domény asociaceblowerdoor.cz na 12 
měsíců 

 400.00 Kč 

hosting domény asociaceblowerdoor.cz 12 měsíců  1 210.00 Kč 

prezentace Asociace  30 000.00 Kč 

Celkem  184 610.00 Kč 

10. Z uvedených příjmů a výdajů je zřejmé, že výše členských příspěvků je dostatečná na krytí 
nákladů. Rada Asociace navrhuje výši členského příspěvku na rok 2022: 1 000,- Kč. 
Stanovení výše členského příspěvku za rok 2020 je předloženo k rozhodnutí valné hromadě 
Asociace Blower Door CZ. 


