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Kritéria pro vznik členství  
 

 Kritéria – podmínky a doklady pro uchazeče o členství 
 
Realizátor 

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. 

2. Minimálně 4 roky soustavné činnosti v oboru. 

3. Minimální rozsah 10.000 m2 realizovaných zateplených ploch pomocí ETICS v ČR. 

4. Přehled minimálně 6 referenčních staveb provedených vnějším tepelně izolačním 
kontaktním systémem (ETICS) v souladu s platnou legislativou, z toho alespoň 3 stavby 
starší než 3 roky s poskytnutou smluvní zárukou po dobu 60i měsíců. 

5. Prohlášení uchazeče, že splňuje kvalifikační předpoklady a kritéria uchazeče pro 
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 

6. Certifikát zavedení systému řízení jakosti dle příslušných ČSN EN ISO 900…. 

7. Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS vydané TZUS, s. p. nejpozději ke dni 
přijetí za člena  CZB. 

 
Výrobce 

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu. 

2. Distribuce vnějšího tepelně izolačního kontaktního systému (ETICS) v souladu s platnou 
legislativou, který je na trhu v ČR minimálně 5 let. 

3. Dodávky vnějšího tepelně izolačního kontaktního systému (ETICS) v ČR v minimální 
celkové ploše 50.000 m2 za dobu 5 let a přehled nejméně 20 referenčních objektů, z toho 
nejméně 5 starších 4 let. 

4. Splnění požadavků pro kvalitativní třídu A u vnějších tepelně izolačních kontaktních 
systémů (ETICS) podle příslušných platných technických pravidel minimálně pro jeden 
ETICS s deskami EPS a jeden ETICS s deskami MW ke dni přijetí za člena  CZB 
(osvědčení  CZB o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A je vydáváno vždy jen 
přijatému členu). 

5. Splnění požadavku možnosti disponovat dokumenty pro uvádění dotčených výrobků na 
trh a pro udělení osvědčení o kvalitativní třídě A jako držitel těchto dokumentů, nebo jako 
subjekt, jehož většinový podílník je držitelem těchto dokumentů, nebo jako subjekt, který 
je výhradním zástupcem pro prodej nebo distribuci v České republice potvrzeným 
držitelem těchto dokumentů.  
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Cech pro zateplování budov ČR, o.s. 

Expert 

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. 

2. Odborná činnost v oboru zateplování po dobu minimálně 8 let včetně referencí. 

3. Publikační činnost v oboru zateplování minimálně 8 let. 

4. Prohlášení uchazeče, že splňuje kvalifikační předpoklady a kritéria uchazeče pro 
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

 Kritéria – podmínky a doklady pro uchazeče o přidružené 
členství 

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. 

2. Minimálně 3 roky výroby a/nebo distribuce součástí  ETICS a/nebo pomocných 
prvků ETICS; součástmi se zde rozumí tepelně izolační materiál, skleněná 
síťovina, hmoždinky a pomocné prvky lišty. 

3. Prohlášení uchazeče, že splňuje kvalifikační předpoklady a kritéria uchazeče pro 
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1984 Sb. a ve znění pozdějších 
předpisů 

4. Výrobce a/nebo distributor alespoň jedné součásti a/nebo pomocného prvku 
splňujícího požadavky pro kvalitativní třídu A podle příslušných platných 
technických pravidel CZB (pokud jsou tyto požadavky v platných technických 
pravidlech CZB zpracovány) nejpozději ke dni přijetí za přidruženého člena  CZB 
(osvědčení  CZB o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A je vydáváno vždy 
pouze přijatému přidruženému členu) 

5. Splnění požadavku možnosti disponovat dokumenty pro uvádění dotčených 
stanovených výrobků na trh a pro udělení osvědčení o kvalitativní třídě A jako 
držitel těchto dokumentů, nebo jako subjekt, jehož většinový podílník je držitelem 
těchto dokumentů, nebo jako subjekt, který je výhradním zástupcem pro prodej 
nebo distribuci v České republice potvrzeným držitelem těchto dokumentů.  

 
 
 


