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„Pasivní dům je velmi pohodlný a příjemný způsob, jak šetřit energií. Nechápu, proč investorům a politikům nevadí domy se špatnou izolací. Vždyť je to vyhazování peněz!“
Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Darmstadt, Německo.

O Centru pasivního domu

Občanské sdružení Centrum pasivního domu vzniklo v dubnu 2005 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Během dvou let své existence se díky naší činnosti podařilo významně
zvýšit zájem o pasivní domy, o čemž svědčí rostoucí zájem nejen individuálních stavebníků, kteří se na nás obracejí s žádostí o radu a pomoc, ale i zájem celé řady významných
celostátních médií a zájem odborníků o další informace a vzdělávání v této oblasti.
Posláním sdružení je ochrana životního prostředí, klimatu, přírody a krajiny, podpora udržitelného rozvoje ve stavebnictví, zvyšování kvality bydlení a podpora stavění v pasivním
standardu.

Stavěním v pasivním standardu se rozumí výstavba pasivních domů, jejichž definice, kritéria a metoda výpočtu vychází z obecně uznávaných a aplikovaných poznatků, výzkumu
a vývoje v Evropě, zejména pak Passivhaus Institutu v Darmstadtu v Německu. Stavěním
v pasivním standardu se rozumí rovněž rekonstrukce stávajících objektů splňující výše
uvedené vymezení.
Primárním cílem sdružení je propagace, vzdělávání a poradenství v oblasti standardu
pasivního domu, jehož výsledkem je snížení poptávky po energii v budovách v souladu
s evropskou energetickou politikou a udržitelnou výstavbou. Rozšíření povědomí o pasivních domech mezi odbornou i laickou veřejností tak vyvolá zájem o stavbu těchto domů
mezi potenciálními investory.
Sdružení usiluje o zvýšení nabídky komponent na trhu a zajištění odborného zázemí pro
realizaci staveb zprostředkováváním informací a znalostí mezi všemi, kteří se na výstavbě
od samého začátku podílejí.

V roce 2006

V roce 2006
• jsme uspořádali 1 mezinárodní konferenci, 9 seminářů a 13 výstav
• jsme vydali 1 odbornou publikaci
• jsme vytiskli 2 druhy informačních letáků a 1 informační brožuru
• více než 6000 lidí přišlo na akce pořádané v rámci projektů
• více než 250 lidí dostalo individuální konzultaci
• 6 neziskových organizací, 4 státní a obecní úřady a 16 firem se připojilo k našim aktivitám

To vše díky podpoře našich dárců a partnerů.
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Akce v roce 2006
LEDEN

27. ledna vystoupení na veletrhu Střechy Praha v rámci doprovodného
programu „Nízkoenergetické stavění“

ÚNOR

16. února vystoupení na konferenci „Aplikace obnovitelných zdrojů energie“
v Brně-Chrlicích

BŘEZEN

1. března školení státní správy na poradě MMR v Jičíně – přednášející Petr
Morávek, Jiří Šála za podpory České komory architektů

8. března vystoupení na výroční konferenci „Nízkoenergetické
nízkonákladové stavění“ v Praze

30. března vystoupení na konferenci „Aplikace obnovitelných zdrojů energie“
v Brně-Chrlicích

DUBEN

24. dubna 2. vydání letáku o pasivních domech (náklad 10 000 ks)

25. – 29. dubna účast na stavebním veletrhu v Brně, za podpory ISORAST GmbH
26. dubna vystoupení na konferenci „Strategie a koncepce bydlení - metody
a instrumenty“ v Brně, VUT FAST

23. března vystoupení na konferenci „Aplikace obnovitelných zdrojů energie“
v Brně-Chrlicích

KVĚTEN

30. května vystoupení na „Týdnu udržitelného rozvoje“ v Praze

ČERVEN

1. června vystoupení na semináři „Nízkoenergetické a pasivní domy“
v Českém Krumlově

23. – 24. června zájezd „Cesty za energetickou soběstačností“ do Rakouska pro
novináře a zástupce veřejné správy pod záštitou Martina
Mejstříka, za podpory ROCKWOOL, a.s.
28. – 30. června seminář o pasivních domech pro architekty, Passivhaus Institut
Darmstadt, za podpory SAINT-GOBAIN Orsil

ČERVENEC

od 3. července výstava o pasivních domech v Olomouci
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od 14. července výstava o pasivních domech v Ostravě

SRPEN

od 11. srpna výstava o pasivních domech v Jablonci nad Nisou

od 28. srpna výstava o pasivních domech v Hradci Králové

ZÁŘÍ

3. září start projektu „Síť center pasivního domu“

8. září výstava o pasivních domech v Červeném Kostelci

od 11. září výstava o pasivních domech v Ústí nad Labem

20. září spuštěn testovací provoz portálu PASIVNÍ DOMY

26. září vystoupení na konferenci „Nízkoenergetické nízkonákladové
stavění“ v Ústí nad Labem

ŘÍJEN

od 2. října výstava o pasivních domech ve Zlíně

18. – 19. října mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2006 v Brně
s veletrhem
výstava o pasivních domech v Brně

20. října exkurze do pasivních domů v Rakousku

od 23. října výstava o pasivních domech v Jihlavě

LISTOPAD

5. listopadu spuštěn ostrý provoz portálu PASIVNÍ DOMY

od 7. listopadu výstava o pasivních domech v Českých Budějovicích

8. listopadu vystoupení na konferenci „Energy efficiency business week“
v Praze

9. – 13. listopadu odborná exkurze do Německa „Pasivní a nízkoenergetický domy
– Hannover, Drážďany“ pro architekty a projektanty, ve spolupráci
s ENVIROS, za podpory ROCKWOOL, a.s.

11. – 12. listopadu 3. mezinárodní DNY PASIVNÍCH DOMŮ

od 21. listopadu výstava o pasivních domech v Praze na veletrhu AQUATHERM
od 27. listopadu výstava o pasivních domech v Brně, FA VUT

PROSINEC

7. prosince spuštěn testovací provoz databáze pasivních domů a služeb

15. prosince 1. vydání publikace o pasivních domech (náklad 5 000 ks)
3. vydání letáku o pasivních domech (náklad 10 000 ks)
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Činnost v roce 2006

VÝSTAVA O PASIVNÍCH DOMECH

Putovní výstavu o pasivních domech tvoří informační panely o obecných principech pasivních domů, které jsou doplněny ilustračními příklady již realizovaných staveb pasivních
domů v Česku i zahraničí. Výstava v průběhu roku 2006 zavítala téměř do všech regionů
České republiky a byla prezentována v rámci významných mezinárodních veletrhů v Brně
a Praze. Většina zastávek putovní výstavy byla zakončena doprovodným programem –
promítáním filmů a přednáškou. Výstavu navštívilo přes 5000 návštěvníků, doprovodného
programu se zúčastnilo 285 účastníků.
Výstava oslovila laickou veřejnost (návštěvníci krajských a městských úřadů), odborníky
(specializované veletrhy) i studenty (FA VUT Brno). O kvalitě prezentované výstavy svědčí i zájem o zapůjčení výstavy na období roku 2007, např. na veletrh Infotherma v Ostravě, do ekologického školícího centra ve Sluňákově a slovenským partnerům z organizace
IEPD v Bratislavě.
Výstava byla podpořena v grantovém řízení MŽP a společnostmi Saint-Gobain Orsil, Atrea, Slavona a Sigmareal Olomouc.
Podpora:
Ministerstvo životního prostředí, Saint-Gobain Orsil s.r.o., ATREA s. r. o.,
SLAVONA, s.r.o., Sigmareal Olomouc

KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2006

Druhý ročník mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2006 proběhl opět za velkého
zájmu návštěvníků – téměř padesáti přednáškám českých i zahraničních odborníků během dvou dnů přihlíželo přes 300 účastníků. Konference se uskutečnila
v reprezentativních prostorech pavilonu A brněnského výstaviště v sálech Rotunda a Morava. Přednášky byly tlumočeny do němčiny a češtiny. Jako doprovodný program ke konferenci jsme připravili exkurzi do pasivních domů v Rakousku, které se zúčastnilo 60 zájemců.

Výrazně vzrostl zájem o doprovodnou výstavu, která byla v průběhu konference přístupná
zdarma. Prezentace 23 vystavovatelů zhlédlo přes 500 návštěvníků.
Podpora:
Česká energetická agentura

INFORMAČNÍ PORTÁL PASIVNÍ DOMY

Informační portál o pasivních domech je novým zdrojem informací o pasivních domech.
S přípravou portálu jsme začali v druhé polovině roku, od září byl spuštěn neveřejný testovací provoz a od listopadu ostrý provoz na adrese www.portal.pasivnidomy.cz. Informace na portálu jsou neustále doplňovány. Součástí portálu bude i neveřejná část sloužící ke komunikaci v rámci sdružení a v rámci dalších projektů. Návštěvnost portálu je zhruba 9000 návštěv měsíčně.
Podpora:
Ministerstvo životního prostředí

DATABÁZE PASIVNÍCH DOMŮ, VÝROBKŮ A SLUŽEB

Databáze sestává ze tří vzájemně provázaných databází. Stěžejní částí je databáze pasivních domů. Při řešení projektu jsme pro inspiraci využívali zahraničních konceptů, které
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jsme na základě svých znalostí z oblasti problematiky pasivních domů analyzovali a vytvořili nový model.

Při tvorbě struktury databáze výrobků vhodných pro pasivní domy jsme se setkali
s mnohdy protichůdnými názory a požadavky ze strany výrobců na uvádění technických
parametrů výrobků, což vedlo k výraznému časovému zdržení. Z tohoto důvodu není dosud databáze výrobků zveřejněna, aby nedošlo k podání nesprávných informací.
V rámci projektu byly do databáze vloženy údaje o třech realizovaných pasivních domech,
informace o firmách nabízejících služby související s pasivními domy

Databáze byly implementovány do struktury internetového portálu o pasivních domech a
jsou přístupné zdarma pro všechny zájemce. Zadávání do databází bude pro odpovědné
osoby v průběhu roku 2007 zpřístupněno přes internet.
Podpora:
Česká energetická agentura

SÍŤ CENTER PASIVNÍHO DOMU

V září odstartoval dvouletý projekt „Síť center pasivního domu“, do kterého je zapojeno 14
partnerů z České republiky. Centrum pasivního domu projekt vytvořilo, získalo dotaci a
celý projekt koordinuje. Projekt je zaměřen na osvětové aktivity o pasivních domech pro
širokou veřejnost. V rámci projektu byla na začátku roku 2007 otevřena poradenská centra v osmi krajích ČR, která budou zajišťovat poradenství a další osvětové akce pro veřejnost.
Podpora:
Evropská unie – Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky

Rozvoj Centra v roce 2006

Na počátku roku bylo nutné vytvořit rámcové schéma zapojení členů sdružení do jeho
struktury a sladit zájmy sdružení se zájmy Podporujících členů. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zásadní změnu stanov. S rostoucím zájmem o pasivní domy a nutností dokončit projekty a zahájit nové byly nutné určité organizační změny. Nastěhovali jsme se do
nové kanceláře v centru Brna a náš tým se rozšířil o nové spolupracovníky.
19. února změna stanov sdružení

28. dubna I. jednání Členského shromáždění v Brně, FA VUT
I. jednání Rady sdružení v Brně, FA VUT

1. září noví kolegové – Jiří Cihlář, Dita Baničová (vedlejší pracovní
poměr, do poloviny listopadu)
5. září II. jednání Rady sdružení v Praze, SAINT-GOBAIN Orsil

1. října nová kancelář na Údolní 33 v Brně

25. října III. jednání Rady sdružení v Praze, Česká komora architektů
rozšíření sdružení o osm nových Podporujících členů

1. listopadu nová kolegyně – Kateřina Tydlačková (finanční a projektový
manager projektu Síť center pasivního domu)
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Lidé v Centru

RADA SDRUŽENÍ (k 31. 12. 2006)

•
•
•
•
•
•
•
•

Akad. arch. Aleš Brotánek, předseda sdružení
Ing. arch. Josef Smola, místopředseda sdružení
Ing. arch. Dalibor Borák
Ing. Petr Morávek, CSc.
Michal Navrátil
Libor Novák
Ing. Marek Raida
Zora Stupňánková

PRACOVNÍCI CENTRA

•
•
•
•

Ing. Jan Bárta, ředitel
Mgr. Ing. Kateřina Tydlačková
Ing. Jiří Cihlář
MgA. Miroslav Misař

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

• Ing. Josef Bárta
• Ing. Petra Francová
• Mgr. Agata Wantuloková

Děkujeme

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

3AD arquitectonica | ADAN – úspory energie | Asting CZ pasivní domy | ATREA | Česká
energetická agentura | Česká komora architektů | Dobrý dům | EkoWATT | Enviros |
Evropský sociální fond | Isorast | Jihomoravský kraj | Karon | M.T.A. | Magistrát města
Brna | Ministerstvo životního prostředí | Nadace Partnerství | Pasivní dům | Passive house
| Rockwool | Saint-Gobain Orsil | Sigmareal Olomouc | SLAVONA | Tax Consulting Brno |
TZB-info | Ursa CZ
jednotlivcům:

Josef Bárta | Aleš Brotánek | Yvonna Gailly | Jaromír Hažmuka | Mojmír Hudec | Josef
Chybík | Günter Lang | Michal Navrátil | Marta Podbraná | Pavel Říčka | Josef Smola | Jan
Tywoniak | Agata Wantuloková | Neela Winkelmann
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Finanční zpráva

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
B. I. Zásoby celkem
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách
B. II. Pohledávky celkem
B. II. 1. Odběratelé
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1. Pokladna
B. III. 3. Účty v bankách 1
AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
A. II. Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B. III. Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1. Dodavatelé
B. III. 5. Zaměstnanci
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. poj.
B. III. 9. Ostatní přímé daně
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 2
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV. Jiná pasiva celkem
B. IV. 2. Výnosy příštích období 3
PASIVA CELKEM

2

2
1
1
2
-15
-15
xxxxxx
-15
17
17
6
3
1
7
2

Stav k
31.12.2006

Stav k
1.1.2006

ROZVAHA (v tis. Kč)

1348
34
34
68
32
14
22
1 246
7
1 239
1 348
192
192
207
xxxxxx
-15
1 156
136
3

1
96
36
1 020
1 020
1 348

Komentář
1

včetně zálohy na projekt „Síť center pasivního domu“ ve výši 1 202 tis. Kč, která je určena i pro partnery projektu
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2
3

nevyčerpané dotace z roku 2006, vypořádáno v lednu 2007
záloha na projekt „Síť center pasivního domu“

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

Stav k rozvahovému dni

A. NÁKLADY
A. I. Spotřebované nákupy celkem
A. I. 1. Spotřeba materiálu
A. I. 4. Prodané zboží
A. II. Služby celkem
A. II. 6. Cestovné
A. II. 7. Náklady na reprezentaci
A. II. 8. Ostatní služby
A. III. Osobní náklady celkem
A. III. 9. Mzdové náklady
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
A. IV. Daně a poplatky celkem
A. IV. 14. Daň silniční
A. V. Ostatní náklady celkem
A. V. 24. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
B. VÝNOSY
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb
B. I. 3. Tržby za prodané zboží
B. IV. Ostatní výnosy celkem
B. IV. 15. Úroky
B. VI. Přijaté příspěvky celkem
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky
B. VII.Provozní dotace celkem
B. VII. 29. Provozní dotace
B. VIII.Výnosy celkem

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
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Hlavní
činnost

Hospodářská činnost

Celkem

617
581
36
760
77
1
682
756
585
171
2
2
8
8
2 143

617
581
36
760
77
1
682
756
585
171
2
2
8
8
2 143

345
305
40
1
1
305
185
120
1 699
1 699
2 350

345
305
40
1
1
305
185
120
1 699
1 699
2 350

207

207

207

207
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