
 

 

 

 

Jak se stát 

KNX národní skupinou 



 
Co je to KNX národní skupina? 
Poté, co se KNX stalo prvním celosvětovým STANDARDEM (ISO 14543-3) pro řízení domů a budov, použití KNX ve výrobcích 
pro řízení domů a budov doznalo značného rozšíření. Výsledkem bylo, že KNX Asociace více než zečtyřnásobila počet KNX 
členů a rozšířila svoji přítomnost do více než 140 zemí. KNX národní skupina je nezávislá, nezisková společnost pro KNX 
společenství v zemi nebo v regionu. Toto marketingově řízené společenství podporuje cíle KNX asociace vlastní podporou 
celosvětově nejpoužívanější sběrnicové techniky: KNX. Ustanovením KNX národní skupiny ve vašem regionu, budete schopni 
především ustanovit KNX jako vedoucí techniku na vašem trhu. Následně, všichni členové KNX národní skupiny budou moci 
zvyšovat svůj obchod, díky přídavným aktivitám podporujících KNX a členy KNX národní skupiny.
 
 
 

 
Je výhodné vytvořit KNX národní skupinu 
• Použití loga národní skupiny KNX pro vaše umístění a 
webové stránky. KNX národní skupiny mají právo používat 
KNX národní logo. Toto logo dále zdůrazňuje veškeré 
aktivity organizované každou KNX národní skupinou. 
• Požívání KNX národních webových stránek.  
KNX národní webové stránky podávají další informace o 
novinkách, událostech, literatuře a vývoji na lokálním 
základě. 
• Získává podporu na všech úrovních od KNX mezinárodní 
asociace. KNX asociace podporuje všechny KNX národní 
skupiny na každé úrovni a při každé příležitosti. 
• Obdrží volné KNX letáky reklamní dárky od KNX 
asociace. KNX národní skupiny budou přímo zásobovány 
všemi marketingovými materiály pro všechny druhy 
událostí. 
• Obdrží podporu všech aktivit v KNX Journalu.  
Všechny aktivity KNX národních skupin budou zveřejněny 
v KNX Journalu, vydávaném dvakrát ročně a 
distribuovaném více než 100.000 odběratelům po celém 
světě. 
• Obdrží volné licence na ETS4 Lite.  
Pro zatraktivnění pro vyšší počty osob na událostech KNX 
národní skupiny, KNX asociace bude zasílat licence ETS4 
Lite pro předání účastníkům těchto událostí. 
• Účast na všech KNX událostech ve vaší zemi.  
Členové KNX národní skupiny budou mít možnost 
zúčastnit se KNX událostí ve své zemi (semináře, 
workshopy, konference, výstavy, atd.). Tyto události budou 
také podporovány mezinárodní KNX asociací. 
• Používání KNX směrnic.  

KNX asociace připravila některé odkazy, aby pomohla 
představitelům národních skupin při přípravě výstavních 
akcí, pracovních setkání, webových stránek, apod. 

 
• Rozšíření KNX národní pracovní sítě. 
Prostřednictvím podpory KNX národní skupiny, všichni 
členové získají znalosti o celém KNX společenství v každé 
zemi, která vytvoří a posílí všechny členy pracovní sítě. 
• Bude první informována. 
KNX národní skupiny jsou jako první seznámeny s tím, co 
se událo ve světě KNX a budou první, kdo obdrží 
nejnovější informace o: KNX novinkách, informace o vývoji 
v KNX. 

 
 
 

 
Výroční konference KNX národních skupin 
Tyto konference, organizované jednou za rok, vždy 
v různých zemích, přinášejí příležitost podílet se na 
zkušenostech týkajících se propagace KNX napříč všemi 
KNX národními skupinami, předkládajícími nové myšlenky 
různých delegátů. Konference KNX národních skupin je 
významnou příležitostí pro vaši KNX národní skupinu 
předvést vaše nejnovější úspěchy v  KNX společenství. 
Proto je velké nadšení z toho, čeho již dosáhly všechny 
národní skupiny. To má zajisté pozitivní vliv na celosvětový 
úspěch KNX. 
 

 
 



 
Kdo může být členem KNX národní skupiny? 
• Výrobci: Společnosti vyrábějící anebo dodávající KNX 
řešení na národní trh. 
• Velkoobchodníci: Společnosti dodávající KNX řešení na 
národní trh. 
• Integrátoři: Společnosti, zabývající se integrací KNX 
řešení v domech a budovách (dodavatelé, systémoví 
integrátoři, konzultanti, poradci, architekti atd.). 
• Uživatelé: Soukromé osoby nebo společnosti využívající 
KNX řešení (vlastníci budov a domů, národní stavební 
společnosti, školicí centra, univerzity, vývojová centra, 
uživatelské kluby atd.) 
• Média: Společnosti zapojené do aktivit v oblasti 
komunikace v oblasti řízení domů a budov (agentury, 
publikační společnosti, organizátoři veletrhů a konferencí 
atd.). 

 

 
 

 

Aktivity KNX národních skupin 
Aktivity KNX národních skupin mohou mít velmi široký 
rozsah. Uveďme nejdůležitější aktivity: 
1. Podíl na nejdůležitějších národních událostech, 
veletrzích, konferencích, workshopech, tiskových 
konferencích, prezentacích, apod. 
2. Organizování KNX konferencí se všemi členy KNX 
národní skupiny a s delegáty z mezinárodní KNX asociace 
a mezinárodních KNX členských společností. 
3. Příprava KNX workshopů:  
a. Technické workshopy > k získání nových členů. 
b. Zvláštní workshopy > ETS workshopy pro všechny 
systémové integrátory. 
c. Workshopy pro architekty o energetické efektivnosti. 
d. … 
4. Překlady KNX materiálů: letáků, brožur, PR, obsahu 
webových stránek, atd. 
5. KNX národní soutěž o nejlepší lokální KNX projekty. 

6. Publikování ve vašem lokálním Journalu 
7. Vytváření startovacích KNX balíčků, včetně vašich 
členských produktů, které by mohli získat všichni KNX 
partneři. 
8. Získávání nových členů mezinárodní asociace KNX a 
KNX národní skupiny, aby byla posílena vaše organizace. 
9. Propagace pro zahrnutí KNX do lokálních vyučovacích 
osnov. 
10. Propagace spolupráce s místními univerzitami a 
výzkumnými pracovišti prostřednictvím KNX vědeckého 
partnerství. 
11. Vytváření KNX školicích center v rámci národní 
skupiny, zabezpečujících KNX úvodní kursy, stejně jako 
KNX certifikační kursy pro celou národní KNX komunitu. 
12. Propojování aktivit mezi národními asociacemi 
instalatérů ve vaší zemi a s vaší KNX národní skupinou. 
13. A mnohé další… 

 
 

 

Postup při vytváření KNX národní skupiny 
Ačkoliv vytváření KNX národní skupiny v jednotlivých 
zemích může být odlišné, můžeme shrnout nejdůležitější 
dále definované kroky: 
Krok 1 – Setkání společností 
Pro vytvoření KNX národní skupiny je potřebné, aby se 
setkali nejméně 3 členové mezinárodní KNX asociace a 1 
z nezávislé společnosti (společnost KNX systémového 
integrátora, KNX školicí centrum, KNX vědecký partner 
nebo jakákoli další nezávislá společnost působící ve vaší 
zemi), kteří se zajímají o vytvoření a o účast v nové KNX 
národní skupině. 
Krok 2 – Registrace statusu 

Je velmi důležité sepsat pravidla (oficiálně známé jako 
Stanovy společnosti) pro vaši skupinu a předložit je 
k oficiální registraci ve vaší zemi, aby mohla oficiálně 
vzniknout asociace ve vaší zemi. KNX asociace vás také 
povede během vytváření stanov pro vaši novou skupinu. 
Krok 3 – Volby 
Stejně jako ve všech ostatních řádných skupinách, musí 
být zvolen předseda, sekretář a výkonný výbor z členů 
asociace. Tyto osoby budou hrát vedoucí role v asociaci.  
Krok 4 – Podpis souhlasu se spoluprací 
Závěrem mezinárodní KNX asociace a KNX národní 
skupina musí potvrdit souhlas se vzájemnou spoluprací, 
aby oficiálně vznikla KNX národní skupina. 

 
 

 
Kontakt 
Potřebujete-li další informace, neváhejte a laskavě nás 
kontaktujte: 
Tel: +32.2.775.85.90, Email: heinz.lux@knx.org 

Seznam všech KNX národních skupin lze shlédnout na: 
www.knx.org/national-sites/ 



 
 

 
 

www.knxcz.cz, www.knx.org/cz/ 


