Metodický pokyn č. 3 ke Stanovám
Pokyny pro uchazeče o členství
platný od 1. 1. 2016
Členem mohou být firmy, které prokáží kvalitu a zkušenosti tak, aby bylo členství ukazatelem kvality pro
zákazníky.
O přijetí nových členů rozhoduje hlasováním Rada následujícím postupem:
1. Uchazeč pošle vyplněnou přihlášku včetně příloh řediteli elektronicky v DOC, případně
neskenovanou v PDF (není nutné).
2. Ředitel přidělí uchazeči Garanta.
3. Garant vyzve uchazeče, aby doložil splnění podmínek členství. Prozkoumá podklady, případně si
dle potřeby vyžádá další informace prokazující splnění podmínek. Dle potřeby provede Garant
osobní schůzku s uchazečem. Všichni stávající Členové dostanou možnost se k Uchazeči vyjádřit
(pozitivně i negativně).
4. Následně Garant předá informace a své doporučení ostatním členům Rady a vyzve
k elektronickému hlasování o přijetí Uchazeče za Člena, příp. Čekatele.
5. Nejpozději za 7 kalendářních dní je hlasování ukončeno.
Garantem je člen Rady, kterému uchazeč předloží podklady prokazující splnění podmínek. Garant
následně předá ostatním členům Rady informace nezbytné pro rozhodnutí o přijetí uchazeče za Člena.
V případě, že uchazeč nemůže doložit splnění podmínek členství, může požádat o statut Čekatele (viz
dále).

Doporučená struktura podkladů
Architekt, projektant
•
•
•
•
•
•

stručné představení uchazeče (počet realizací, zahájení činnosti, reference, …)
doložení návrhu pasivního domu včetně tepelně-technického posouzení a optimalizace dle PHPP
ukázky řešení vybraných detailů
doložení doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
doložení reference od klienta včetně kontaktu
představa o svém přínosu CPD a svých očekáváních od CPD

Realizační firma
•
•
•
•
•
•
•

stručné představení uchazeče (počet realizací, zahájení činnosti, reference, …)
doložení provedení stavby pasivního domu (projektová dokumentace včetně tepelně-technického
posouzení a optimalizace dle PHPP, fotodokumentace realizace, výsledek testu neprůvzdušnosti)
ukázky řešení vybraných detailů (doložit fotodokumentací z realizace)
doložení doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
doložení reference od klienta včetně kontaktu
představa o svém přínosu CPD a svých očekáváních od CPD

Výrobce nebo dodavatel materiálů
•
•
•
•
•

stručné představení uchazeče (zahájení činnosti, reference, …)
doložení návrhových vlastností materiálu nebo výrobku
doložení použití materiálu nebo výrobku v pasivních domech (doporučené konstrukční řešení pro
návrh, montážní manuál pro realizaci, řešení konstrukčních detailů včetně uvádění fyzikálních
vlastností – průběh teplot, součinitele prostupu tepla apod.

• doložení doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
• představa o svém přínosu CPD a svých očekáváních od CPD

Výrobce nebo dodavatel TZB
•
•
•
•
•

stručné představení uchazeče (počet realizací, zahájení činnosti, reference, …)
certifikace technologií, a prokázání technických parametrů
kompletnost dodávky systému (rozvody, MaR, vazba na otopné systémy, zaregulování, atd.)
doložení doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
představa o svém přínosu CPD a svých očekáváních od CPD

Další služby (např. poradenství, vzdělávání, apod.)
•
•
•
•
•

stručné představení uchazeče (zahájení činnosti, reference, …)
doložení zkušeností s pasivními domy (individuálně dle činnosti)
doložení doporučení alespoň od jednoho stávajícího Člena
doložení reference od klienta včetně kontaktu
představa o svém přínosu CPD a svých očekáváních od CPD

Statut ČEKATELE
V případě, že uchazeč nemůže doložit splnění podmínek členství, může požádat o statut Čekatele.
Statut Čekatele je přechodný a slouží jako vyjádření uznání za činnost uchazeče. CPD tímto vyjadřuje
ochotu uchazeči pomoci se splněním požadavků pro přijetí za Člena. Čekatel je povinen nejpozději do
1 roku od přijetí statutu Čekatele doložit splnění podmínek členství a požádat o přijetí za Člena. Čekatel
je uváděn v seznamech, databázi a dalších odkazech na Členy v případě, že o to projeví zájem.
Čekatel je uváděn „pod čarou“, tzn. vizuálně oddělen od seznamu Členů.
Čekatel má tato práva:
• být informován o činnosti CPD,
• vyjadřovat se k činnosti CPD a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů CPD
• využívat výhod poskytovaných CPD svým členům.
Čekatel má tyto povinnosti:
• aktivně se podílet na činnosti CPD a spolupracovat s ostatními členy,
• dodržovat stanovy,
• napomáhat k dosažení cílů CPD,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno CPD,
• platit řádně členské příspěvky.

