Co je CENTRUM PASIVNÍHO DOMU
Centrum pasivního domu (dále „CPD“) je asociace právnických i fyzických osob, která vznikla
za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních
domů. CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč
expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.
Cíli Centra pasivního domu:
prosazování standardu pasivního domu u novostaveb i u rekonstrukcí domů, u rezidenční i nerezidenční výstavby
zajišťování kvality realizace pasivních domů a kvality stavebních prvků a materiálů pro jejich stavbu
medializace tématu pasivních domů v tuzemském prostředí
ovlivňování legislativního prostředí v České republice

Staňte se členem
Členství je podmíněno přijetím Radou a znamená, že Člen má prokazatelné
zkušenosti s pasivními domy a umí je kvalitně navrhnout nebo realizovat, případně jeho výrobky jsou vhodné pro pasivní domy. Jako takový bude doporučován zájemcům o pasivní domy. Členové mohou rovněž upřednostňovat při
realizaci svých zakázek spolupráci s ostatními členy.

Výhody členství
rozšíření sítě kontaktů
zařazení mezi prověřené firmy
oprávnění používat členské logo CPD v tištěné i elektronické podobě
aktivní zapojení do činnosti pracovních skupin a účast na pravidelných setkáních členů
aktivní účast v jednáních o úsporách energie ve stavebnictví a pasivních domech
spolupráce při řešení národních i mezinárodních projektů
zapojení do poradenské sítě Centra pasivního domu
získávání aktuálních informací z oblasti státní podpory a dalšího vývoje pasivních domů
aktivní role při utváření strategií, zásad a legislativy pro úspory energie ve stavebnictví
Práva a povinnosti Členů jsou definovány ve stanovách.

Co jako Člen získáte
Nabídka je platná pro všechny Členy a obsahuje:
zveřejnění v databázi prověřených firem na internetovém portálu www.pasivnidomy.cz
zveřejnění loga na homepage portálu www.pasivnidomy.cz
nepřímé, ale silné ovlivnění dotačních titulů: NZÚ; OPŽP; …
distribuce Vašich technických podkladů při poradenství a na kurzech pro odborníky
prosazení do médií (např. reportáž ze zajímavého domu apod.)
publikování konstrukčních detailů v databázi detailů na www.pasivnidomy.cz
účast na Fórech expertů s představením svých materiálů nebo výrobků
zveřejnění firemních zpráv a možnost vložení souborů ke stažení na portálu pasivnidomy.cz
uveřejnění v seznamu Členů v tištěných publikacích CPD
zvýhodněné vstupné na pořádané konference, semináře a další akce (obvykle sleva 30 %)
zvýhodněnou cenu produktů (např. PHPP, odborná literatura) (obvykle sleva 30 %)
exkluzivní účast na společných expozicích na veletrzích
předplatné 2 ks časopisu Tepelná ochrana budov, slevu 15 % na inzerci v tomto časopise
možnost využívat zvýhodněné nabídky mobilního operátora
možnost zveřejnění reklamy v tištěných publikacích CPD
spolupráci na dalších PR aktivitách, které zaštiťuje CPD

Kdo jsou naši členové
Členy jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a další, kteří
nabízejí kvalitní výrobky a služby pro pasivní domy. Členové se spolupodílí na realizaci aktivit CPD,
zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aktivně spolupracují s ostatními Členy.

Podmínky členství v CPD
Členem se může stát každý, kdo splní tyto podmínky:
je fyzická nebo právnická osoba
má prokazatelné zkušenosti s pasivními domy (doloží návrh nebo doklad úspěšné realizace pasivního domu, vč. výpočtu energetické náročnosti stavby, u realizace domu je nezbytné splnění požadavku na neprůvzdušnost, u výrobků prokázání vlastností a vhodnosti pro pasivní domy a zajištění
technické podpory pro jejich používání)
prokáže ochotu spolupracovat s ostatními členy při návrhu a realizaci pasivních domů a také na
propagaci, vzdělávání, výměně poznatků, rozvoji inovací a dalším rozvoji konceptu pasivního domu
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souhlasí, respektuje a dodržuje parametry pasivního domu uvedené v definici
doloží doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
doloží referenci alespoň od jednoho svého klienta, včetně kontaktu (je-li relevantní)
je přijat Radou
uhradí členský poplatek
Výše členského příspěvku - viz Příspěvkový řád

http://www.pasivnidomy.cz/prispevkovy-rad-cpd/f5414

NEVÁHEJTE A PŘIPOJTE SE K NEJPROGRESIVNĚJŠÍM FIRMÁM
V OBLASTI ENERGETICKÝCH ÚSPOR VE STAVEBNICTVÍ.
SPOLUPRACUJTE S PŘEDNÍMI ODBORNÍKY, KTEŘÍ PŘÍMO OVLIVŇUJÍ
TREND VÝSTAVBY PASIVNÍCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.
V případě zájmu o bližší informace o členství v Centru pasivního domu
kontaktujte ředitele Jana Bártu na telefonním čísle +420 732 121 651 nebo na emailu jan.barta@pasivnidomy.cz.
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Pasivní dům je budova, která díky své konstrukci zaručuje kvalitní vnitřní prostředí v létě i v zimě bez tradičního otopného a chladicího
systému. Obvykle se vyznačuje vysokým stupněm tepelné izolace a velmi dobrou neprůvzdušností, kvalitní vnitřní prostředí je zajištěno
nuceným větráním s vysoce efektivní rekuperací odpadního vzduchu. Proto je návrhový měrný tepelný příkon limitován množstvím tepla,
které může být dodáno minimálním potřebným množstvím větracího vzduchu. Vytápění ale nemusí být realizováno pouze větracím systémem. Pro oblast mezi 40° a 60° severní šířky platí kritéria určená výpočtovým modelem dle PHPP:
roční měrná potřeba tepla na vytápění a chlazení pasivního domu je nejvýše 15 kWh/(m2a)
neprůvzdušnost n50 nejvýše 0,6 h-1
roční celková měrná potřeba primární energie pasivního domu je nejvýše 120 kWh/(m2a)

