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ZPRAVODAJ

SLOVO PŘEDSEDY
Vážení členové a přátelé AVTČ
Dostáváte dnes „nový“ Zpravodaj, který vyvstal z potřeby zlepšení vzájemné komunikace mezi Vámi
členy a vedením asociace.
Součaná situace v našem státě příliš tepelným čerpadlům neprospívá, proto si myslím, že je dobré
vědět, v čem je problém a jak se k tomu postavit.
Všichni vnímáme, že ekonomické důsledky, které mají své kořeny v celé Evropě se dotýkají
i našeho státu. Našeho podnikání se především dotýká pokles ve stavebnictví, ale ne v sektoru
dálnic, ale především výstavby rodinných a bytových domů. Tento propad trvá už od roku 2000 a to
je samozřejmě znát i v našem oboru.
S nadějemi jsme očekávali spuštění programu Nová Zelená Úsporám, která byla spuštěna
v roce 2013. Proběhla řada jednání se Státním fondem životního prostředí, snad jste i zaregistrovali
některé kroky, kterými jsme „tlačili“ SFŽP, aby do dotačního programu byly zahrnuty i obnovitelné
zdroje včetně tepelných čerpadel, se kterými se v návrhu vůbec nepočítalo.
Všíchni víme, jaké překážky jsou kladeny, aby se mohla dát dotace na tepelné čerpadlo. Na straně
druhé se ví, že dotace na tepelné čerpadlo přináší z hlediska snížení energetické náročnosti stavby
mnohem větší efekty než stále prosazované zateplování.
Na toto téma bylo absolvováno již řada jednání, napsány dopisy s argumentací, proč více
podpořit tepelná čerpadla a právě teď vrcholí jednání, kdy noví úředníci, kteří po jmenování nových
ministrů v březnu letošního roku nastoupili na uvolněné vedoucí posty, řešili to, co jejich předchůdci
nedomysleli.
Dnes se již obecně ví, že NZÚ neplní očekávané přínosy, že je málo žádostí o dotace všeobecně
a také se připouští, že tepelná čerpadla jsou dotována ve velmi malém počtu, díky nešťastně
nastaveným podmínkám.
Máme rozjednané schůzky na vrcholových orgánech, kde věříme, že se podaří pro tepelná
čerpadla získat vyššího uznání a s tím související i finanční podporu žadatelům o dotace.
Mimo dotace však můžeme podpořit instalace kvalitních tepelných čerpadel tím, že se budou
instalovat odborně zdatnými montážními firmami. Tak jak se nám podařilo prosadit na trhu tepelná
čerpadla se značkou kvality, jako parametrově nezpochybnitelné, s garantovaným servisem
a dlouhodobým zajištění náhradních dílů, což se odráží i v růstu poptávky po takových výrobcích
i přes nabídku podstatně levnějších na našem trhu.
Nyní se chceme zaměřit na podporu firem, které tepelná čerpadla instalují, ale jen takových,
které prokazatelně patří k těm, že jejich práce je na vysoké odborné úrovni a to nejen podle jejich
vlastního tvrzení, ale na základě splnění kriterií kvalifikačních, praktických a v neposlední řadě také
hodnocením zákazníků. Firmám, které splní stanovená kriteria bude přidělen čestný titul „Kvalitní
montážní firma tepelných čerpadel“ a budou zveřejněny nejen na webu asociace, ale prezentovány
na výstavách, odborných servrech a sdělovacích prostředcích. Tato marketinková podpora se
projeví nesporně v poptávce o tyto firmy od zájemců o pořízení tepelného čerpadla.
Je na nás, abychom prokázali, že kvalitní tepelná čerpadla dodávaná členy asociace a instalovaná
odborně našimi členy z řad montážníků, je jediná správná cesta ke spokojeným zákazníkům. Toho si
buďme vědomi a jsem přesvědčen, že touto cestou dosáhneme úspěchů, které se projeví v ekonomice
naší činnosti a růstu poptávek po kvalitně instalovaných kvalitních tepelných čerpadlech.
Přeji Všem hodně úspěchů
Josef Slováček

NOVÝ LETÁK AVTČ
Stáhněte si nový leták na webu avtc.cz.
V případě zájmu si můžete vyžádat tištěnou
verzi. V žádosti uveďte množství letáků, které
chcete bezplatně zaslat.

Každý z členů může poslat do dalšího zpravodaje
příspěvek, o který se chce podělit. Zprávy je možno
posílat na e-mail: info@avtc.cz / předmět zprávy:
zpravodaj AVTČ.

info@avtc.cz | www.avtc.cz
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CERTIFIKOVANÉ MONTÁŽNÍ FIRMY TEPELNÝCH ČERPADEL
Tepelná čerpadla se u nás rozšířila natolik, že
jsou dnes běžným tepelným zdrojem pro vytápění. Především v rodinných domech mají své
uplatnění, kde je jich nainstalováno přes 70 000
a jejich počet meziročně vrůstá.
– Aby tento trend i nadále pokračoval, přichází
Asociace pro využití tepelných čerpadel s dalším
opatřením, aby zájemcům o pořízení tepelného
čerpadla usnadnila jejich správný výběr.
– Od roku 2OO9 byl u nás zaveden, v souladu
s celoevropským trendem, systém přidělování

tivně vnímána širokou veřejností jak laickou, tak
odbornou.
S rostoucím počtem instalací tepelných čerpadel přibývá i montérů a instalačních firem, kteří
si rozšiřují rozsah svých dodávek od různých
kotlů, nově i o tepelná čerpadla. Mnohdy si však
ani neuvědomují, jak zásadní rozdíly jsou mezi
těmito tepelnými zdroji.
– Platí pravidlo, že: sebelepší tepelné čerpadlo
neodborně nainstalované nezajistí očekávané
přínosy a bezproblémový provoz!

– K tomu, že tepelné čerpadlo instalovat „umí“,
se hlásí v ČR stovky instalatérů a firem. Je to
však obdobná situace jako u tepelných čerpadel, kterých je na trhu také několik tisíc, ale
jen u omezeného počtu si může zájemce zjistit
a ověřit, co si vlastně chce pořídit.
– Pro usnadnění výběru, kde nalézt odborně
vyškolené montážní pracovníky s ověřenými,
správně provedenými instalacemi, spolehlivých
kvalitních tepelných čerpadel, zavádí AVTČ titul:
CERTIFIKOVANÁ MONTÁŽNÍ FIRMA PRO INSTALACE TEPENÝCH ČERPADEL.
– Před přidělením tohoto označení musí žadatel
prokázat, dle stanovených pravidel, že splňuje
vysokou odbornost a doložit praktické zkušenosti z jím realizovaných instalací. Pro zachování objektivnosti, ověřuje se zpětnou kontrolou u zákazníků jejich spokojenost nezávislým
akreditačním subjektem a teprve po kladném
výsledku je titul, s časově omezenou platností,
přidělen.
– Seznam držitelů platného prestižního Certifikátu montážních firem TČ je uveden na webových stránkách www.avtc.cz a v rámci prezentační činnosti AVTČ dáván k disposici zájemcům
na akcích, jako jsou výstavy, přednášky, semináře a školení.

– Zavedení této certifikace je dalším krokem
k podpoře rozvoje instalace kvalitních tepelných čerpadel odborně způsobilými firmami,
neboť platí:

certifikátu kvality tepelným čerpadlům, která splňují náročná kriteria na jejich parametry, funkčnost a služby poskytované pro jejich
spolehlivý provoz. Tato mezinárodně uznávaná
„Značka kvality“ EUROPEAN QUALITY LABEL
FOR HEAT PUMPS se stal i u nás vyhledávaným
symbolem pro ty zájemce, kteří si chtějí pořídit
opravdu kvalitní výrobek, na který se mohou
spolehnout, že jim bude dlouhodobě přinášet
deklarované přínosy a bude na ně zajištěn pohotový servis. V současné době tuto značku kvality
má přiděleno již 396 výrobků od 13 výrobců jak
českých, tak zahraničních. Tato služba, která
poskytuje zájemcům cenné a mezinárodními
zkušebnami ověřené informace, je velmi posi-

S vědomím toho, že naše školství prozatím
existenci tepelných čerpadel ještě nevzalo na
vědomí, nevycházejí z učilišť a škol odborně
zdatní „montážníci“, kteří by dokázali správně
tepelné čerpadlo nainstalovat, spustit a seřídit,
pořádá Asociace pro využití tepelných čerpadel
již 9 let odborné kurzy. Jejich zaměření je
v několika úrovních. Pro začínající je základní
kurz Z1, speciální kurzy jsou pro projektanty
a nejvyšší stupeň pak je s označením
EU-CERT.HP, vycházející z osnov vydaných
v souladu s Evropskou asociací tepelných
čerpadel (EHPA). Úspěšným absolventům je
udělován certifikát, který má platnost ve všech
zemích EU.

Kvalitní tepelné čerpadlo, odborně
nainstalované, je zárukou
spokojenosti zákazníka

a to je jeden z hlavních cílů Asociace pro využití
tepelných čerpadel.
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FOR-THERM 2014
Asociace pro využití tepelných čerpadel se
již tradičně zúčastnila mezinárodního veletrhu FOR-THERM 2014. Zázemím asociace
byl v hale 7, stánek č. D6, kde byly zájemcům
k dispozici informace o trhu s tepelnými čerpadly v ČR. Pro návštěvníky byl k dispozici list
s přehledem členů AVTČ. Návštěvníci se mohli
dozvědět aktuální informace o dotacích na TČ.
AVTČ zajišťovala doprovodný program veletrhu.
V pátek 19. 9. byl den věnovaný tepelným čerpadlům. Přednášející z řad členů AVTČ přednesli
zajímavé prezentace o základních přínosech
a výhodách instalovaného tepelného čerpadla.
Cituji z webu for-therm.cz
V sobotu 20. září 2014 skončil letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH spolu se
souběžnými veletrhy FOR THERM, FOR WOOD,
BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. Největší události ve stavebnictví v ČR se
zúčastnilo 830 vystavovatelů na výstavní ploše
38 800 m2. Příležitost seznámit se se stavebními novinkami a technologiemi si nenechalo ujít
74 850 lidí, o 5 % více než v loňském roce. Příští
ročník proběhne v termínu 15.–19. 9. 2015.

Statistika souběhu veletrhů FOR
ARCH 2014
•
•
•
•
•
•
•

Počet vystavovatelů: 830
Počet zahraničních vystavovatelů: 61
Počet států: 15
Čistá výstavní plocha (v m2): 19 225
Hrubá výstavní plocha (v m2): 38 800
Návštěvnost veletrhu: 74 850
Počet akreditovaných novinářů: 243

Doprovodný program – detail akce
Tepelná čerpadla jsou nejlepší volba
pátek 19. 9. 2014 10.00 – 18.00 hod.

Seminář doprovodný program
veletrhu FOR THERM 2014
Program:
• Stav tepelných čerpadel na českém trhu
•	Porovnání provozních nákladů jednotlivých
systémů tepelných čerpadel
•	Vrty pro tepelná čerpadla – projekt, realizace,
legislativa
•	Tepelné čerpadlo jako součást uceleného
systému vytápění
•	Přehled a porovnání zemních a vzduchových
tepelných čerpadel
•	Dimenzování a životnost tepelných čerpadel
•	Výsledky dlouhodobého sledování dosažených parametrů
•	Tepelná čerpadla – volba vhodného systému
•	Využití tepelných čerpadel v panelových domech
Program:
11.00 – 11.30 hod
Porovnání provozních nákladů jednotlivých
systémů tepelných čerpadel
Ing. Jiří Sedláček, NIBE ENERGY SYSTEMS
11.30 – 12.00 hod
Vrty pro tepelná čerpadla – projekt, realizace, legislativa.
Ing. Arch. Pavel Cihelka + Stavební Geologie
Geosan, s.r.o.

12.00 – 12.30 hod
Tepelné čerpadlo jako součást uceleného
systému vytápění
Ing. Jan Lapka, Bosch Termotechnika s.r.o.
12.30 – 13.00 hod
Sezonní účinnost vytápění a ohřevu vody
Ing. Milan Bašta, Strojírenský zkušební ústav, s. p
13.00 – 13.30 hod
Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady
AVTČ.
13.45 – 14.15 hod
Jak si poradit s dimenzováním a životnost
tepelných čerpadel
Ing. David Šafránek, Ing. Václav Helebrant –
Stiebel Eltron, spol. s r.o..
14.45 – 15.15 hod
Ekonomika provozu tepelných čerpadel
a zajímavé instalace 2013
Ing. Jakub Kirchner, Tepelná čerpadla IVT, s.r.o
15.15 – 15.45 hod
Tepelná čerpadla – volba vhodného
systému
Ing. Zdeněk Smrž, Tepelná čerpadla AIT, s.r.o
15.45 – 16.15 hod
Využití tepelných čerpadlech v panelových
domech
Ing. Zbyněk Dvořák, ACOND a.s.
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STATISTIKA PRODEJE TEPELNÝCH ČERPADEL V EVROPĚ
V roce 2013 bylo prodáno celkem 769 879 kusů v 21 evropských zemích.
Počet tepelných čerpadel prodávaných na evropském trhu se zvýšil o 3%.
Za předpokladu, že životnost tepelného čerpadla je 20 let, bylo ke konci roku
2013 celkem prodáno 6,74 milionu kusů (viz tabulka 1-1).
Tabulka 1-1: Tepelná čerpadla v Evropě – prodej 2005-2013
SUM EU-11

SUM EU-21

TOTAL STOCK

2005

446 037

1 015 607

2006

504 428

1 525 401

2007

568 131

2 114 519

2008

770 538

2 918 976

2009

686 076

3 644 998

2010

671 392

800 388

4 437 530

2011

666 873

808 591

5 237 003

2012

621 818

750 436

5 979 042

2013

636 639

769 879

6 741 251

2010

671 392

800 388

4 437 530

2011

666 873

808 591

5 237 003

2012

621 818

750 436

5 979 042

2013

636 639

769 879

6 741 251

3. Stále více populární jsou větší tepelná čerpadla pro komerční,
průmyslové a dálkové vytápění.
Pro tyto typy staveb se nejčastěji používají geotermální nebo
hydrotermální energie. Nicméně i zde, řada zařízení používá jako zdroj
energie vzduch.
Při pohledu na jednotlivé země se po velmi obtížném roce 2012 většina trhů
vrátila k růstu. V roce 2013 byl vidět pozitivní vývoj 15 z 21 trhů (viz obrázek
1-2). Některé země dokonce zažili dvouciferný růst již druhý rok v řadě.
Zásadní zvrat lze pozorovat v Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Finsku,
kde se trh s tepelnými čerpadly vrátil k růstu poté, co se negativně vyvíjel
trh v roce 2012 na dvou největších trzích – ve Francii a ve Švédsku –
tyto změny silně ovlivňují celkové pozitivní výsledky Evropské trhu. První
dostupné výsledky prodeje v roce 2014 potvrzují tento pozitivní trend.
V roce 2014 se očekává větší tempo růstu než v roce 2013.
Obrázek 1-2: Vývoj prodeje tepelných čerpadel v 21 evropských zemích –
tempa růstu 2011-12 a 2012-13

Obrázek 1-1: Vývoj prodeje tepelných čerpadel v Evropě 2005 – 2013

Je dobře známo, že růst v segmentu topení je ovlivněn zejména vývojem
v sektoru stavebnictví. Zatímco vyhlídky pro odvětví stavebnictví nadále
zaostávají, prodej tepelných čerpadel mírně roste. Rostoucí poptávka
je ovlivňována především přísnějšími požadavky na hospodárný provoz
budovy. Příkladem jsou přísnější požadavky pro instalovaná tepelná
čerpadla do novostaveb nebo požadavky na energetickou účinnost
u rekonstrukcí.

Trh s tepelnými čerpadly se nadále řídí třemi hlavními trendy:
1. Vzduch je a bude i nadále dominantním zdrojem energie pro tepelná
čerpadla
2. Tepelná čerpadla pro výrobu TUV jsou v Evropě nejrychleji rostoucím
segmentem.
Tato kategorie jako jediná ukazuje dvouciferný růst. Prodávány jsou
jako samostatné jednotky s tepelným čerpadlem a bojlerem v jednom,
nebo jako systémy s tepelným čerpadlem a samostatným bojlerem.

Zjevné výhody instalací tepelných čerpadel mají do roku 2020 naplnit
klimatické a energetické cíle. Tyto technologie bohužel stále nemají vládní
podporu a nejsou dostatečně vyvinuté.
V roce 2013 byly instalovány tepelná čerpadla v celkové kapacitě více
než 24 GW a vyrábí cca. 13 TWh užitečné energie, integrace 8,26 TWh
energie z obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení, a ekvivalentu 2,12
milionu tun emisí CO2. Podařilo se zachránit dalších 4,83 TWh primární
energie, což vedlo ke snížení konečné spotřeby energie o 10,56 TWh.
Od roku 1994 bylo celkem instalováno více než 6,7 milionu kusů tepelných
čerpadel, což odpovídá instalovanému tepelnému výkonu téměř 224 GW.
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skleníkových plynů (viz obrázek 1-4). Rozložení úspor emisí v jednotlivých
zemích je velmi podobný tomu, jak se vyvíjí výroba energie z obnovitelných
zdrojů, protože oba výpočty jsou přímo spojeny s počtem instalovaných
jednotek.
Obrázek 1-4: Emise skleníkových plynů v roce 2013, podle zemí (v Mt)

Obrázek 1-3 ukazuje rozdělení výroby energie z obnovitelných zdrojů
z tepelných čerpadel na úrovni jednotlivých zemí. Francie je zemí, která
produkuje nejvíce energie z obnovitelných zdrojů, následuje Švédsko.
Pouze šest zemí (Francie, Švédsko, Německo, Itálie, Norsko a Finsko)
celkem produkují 62,38 TWh, což znamená více než 80% celkové výroby
energie z obnovitelných zdrojů z technologií tepelného čerpadla.

Stručně řečeno, tepelná čerpadla si vedou dobře, ale je zde stále obrovský
potenciál.

Stav prodeje tepelných čerpadel do roku 2013 (tepelná čerpadla
prodávaná v posledních dvaceti letech), přispěly k úsporám 20 Mt emisí

V příštím zpravodaji přineseme náhled do podrobné statistiky vývoje
prodeje tepelných čerpadel v České Republice.

INFORMACE O ČINNOSTI PRACOVNÍ SKuPINY VzDĚLÁVÁNÍ:
– Plníme plán vzdělávací sekce pro rok 2014 z března t.r.
– Na jaře proběhl kurs EU-CERT a přednášky na výstavách.
– Přednášky a skripta na EU-CERT se průběžně aktualizují, jak podle posledních trendů v ČR, tak podle diskuse v rámci komise v EHPA.
– Aktivně se zúčastňujeme jednání vzdělávací komise EHPA (podzimní jednání bylo náhle zrušeno).
– Připravujeme školení o chladivech, o úpravě vody a základy pro architekty. Dále doškolení EU-CERT, které bude součástí valné hromady na jaře.
– Podali jsme žádost o akreditaci našich vzdělávacích programů na MŠMT.
– Inicioval jsem nabídku školení podle zákona 406 a spolu s ostatními asociacemi OZE jsme nabídku poslali ministrovi Průmyslu a Obchodu a odpovědným
pracovníkům Ministerstva.
Tomáš Straka 7. 11. 2014

DOPROVODNÝ PROGRAM INFOTHERMA 2015
V tradičním termínu, v druhé polovině ledna
2015, se uskuteční na moderním ostravském
výstavišti XXII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, věnovaný vytápění, úsporám energie
a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.
Pravidelně je součástí výstav Infotherma rozsáhlý odborný doprovodný program, které bude
zastoupeno přednáškami členů AVTČ.
Přednášky se uskuteční 20. ledna 2015 od
10.00 hod.

DEN TEPELNÝCH ČERPADEL
odborný garant: Asociace pro využití
tepelných čerpadel

Pondělí 19. ledna 2015
odpoledne pro architekty a projektanty staveb
přednášku na téma:

„Jak projektovat dům, aby se v něm
pohodově a zdravě žilo, při nejnižších provozních nákladech?“
Rozsah cca 2 hodiny se zahájením od 13 hod.
Návazná diskuse bez časového omezení.

Úterý 20. ledna 2015
OBOROVÝ DEN

Tepelná čerpadla – Nové trendy
v oboru tepelných čerpadel.
• Tepelná čerpadla v ČR, podpora, dotace
a vzdělávání.
• Vrty pro tepelná čerpadla, legislativní změny
• Příprava primárních okruhů.
• Výsledky zkoušek tepelných čerpadel.
• Zkoušení tepelných čerpadel – připravovaný
sezonní topný faktor.
• Nejnovější technologie v oboru tepelných čerpadel.
• Tepelná čerpadla v bytových domech.
• Tepelná čerpadla a pasívní domy.
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informace z konaných správních rad
Správní rada ze dne 18. 6. 2014
– Státní orgány a dotace
Legislativa kolem zákona 406/2000 Sb. – informace o jednáních
s MPO, Šance pro budovy – neustále se situace vyvíjí
– Stanovení pracovních skupin správní rady AVTČ J. Slováček informoval
účastníky o tématech, která správní rada řeší a o plánech, které je
vhodné pro rozvoj tepelných čerpadel realizovat. Pomoc v této práci
se očekává od následujících pracovních skupin.
	Prac. sk. pro rozvoj a plánování (vedoucí Pavel Kučera)
Prac. sk. vzdělávací (vedoucí Tomáš Straka)
Prac. sk. propagace (vedoucí Marek Svačinka)
Prac. sk. technická a certifikační (vedoucí Vladislav Hanzal)
Prac. sk. vrtná sekce (vedoucí Pavel Cihelka)
Prac. sk. pro zahraniční styky (vedoucí Josef Slováček)
– Podrobná diskuze o připravované certifikaci montážních firem. Vyjasnění
plánu příprav certifikace
– Po skončení zasedání SR se uskutečnilo rozšířené jednání SR za účasti
všech výrobců a dovozců TČ
Účast ze stran dovozců výrobců TČ byla téměř stoprocentní. Zájmem SR
AVTČ je více zapojit zástupce výrobců a dovozců TČ do pracovních skupin.
Výzva aby každý dovozce nebo výrobce TČ nominoval zástupce, který
bude začleněn do vzniklých pracovních skupin
Správní rada ze dne 5. 8. 2014
– S tátní orgány a dotace
Novinky z ministerstva o posledním znění zn. 406, zákon začne
dle posledních informací platit od 1. 1. 2015.
– P rezentované podrobnosti z členské schůze Šance pro budovy dne
17. 7. 2014 které se zúčastnili pan Helebrant a Slováček. AVTČ
je od začátku letošního roku členem Šance pro budovy
– V zdělávání – Akreditace pro vzdělávání – podrobnosti přinesl pan
Straka, na příštím zasedání SR bude informovat o průběhu
– F inální diskuze nad podobou nového letáku AVTČ
– Z ačlenění přihlášených zástupců dovozců a výrobců TČ do pracovních
skupin
	Prac. sk.pro rozvoj a plánování (vedoucí Pavel Kučera) + Helebrant
Stiebel Eltron, Vavřínová DAIKIN, Poláček AIT
Prac. sk.vzdělávací (vedoucí Tomáš Straka)
	Prac. sk.propagace (vedoucí Marek Svačinka) + Havelka VIESSMANN
	Prac. sk.technická a certifikační (vedoucí Vladislav Hanzal) + Hvížďala
CS MTRADE, Kartous NIBE
	Prac. sk. vrtná sekce (vedoucí Pavel Cihelka) + Koreš Stavební
geoologie Geoprůzkum, Janků Green Gas, Lubojacký UNIGEO
	Prac. sk. pro zahraniční styky (vedoucí Josef Slováček)
+ Velíšková VUT Brno, Hanus ACOND
	Prezentace plánu práce vedoucích jednotlivých pracovních skupin
– P an Hanzal prezentoval plán připravované certifikace montážních firem.
Stanovení termínu spuštění certifikace od listopadu 2014
– Z ástupci firmy SEVEN osobně informovali o nově zpracovávané publikaci
s názvem: Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující
možnosti jejich uplatnění nejen v podmínkách ČR).
AVTČ je vyzvána k spolupráci na zpracování publikace.

Správní rada ze dne 9. 9. 2014
– Státní orgány a dotace
Novinky z ministerstva a Šance pro budovy
– Vzdělávání
Akreditace pro vzdělávání – p. Straka informoval o možnostech podání
žádostí dle pokynů ze MŠMT.
Pan Straka se zúčastní jednání vzdělávací komise v Bruselu v termínu
20. 10. 2014.
AVTČ + SCHKT + ČSSE + Peleta se dohodli, že připraví školení podle
připravovaného zákona 406.
– Nový leták AVTČ je v tisku a bude k dispozici na výstavě FOR-THERM
v Praze.
– Certifikace firem – pan Hanzal představil podmínky certifikace
– Připravovaná publikace spolu s organizací SEVEN
– Na jednání s ministerstvem byli J. Slováček s p. Voříškem (SEVEN).
Publikace se už začíná připravovat.
Správní rada ze dne 21. 10. 2014
– Státní orgány a dotace
Novinky z ministerstva – J. Slováček a V. Helebrant se zúčastnili dalších
jednání, kompetence zkušeben, vliv UOHS na pravidla dotací
Jednání na SFŽP
– Akreditace pro vzdělávání – Pan Straka podal žádost dle pokynů
ze MŠMT, rekvalifikace – vázaná na zvláštní předpis (u nás zákon 406)
– čekáme, jak dopadne novela zákona 406
– Program přednášek na Infothermu 2015:
název – Nové trendy v oboru tepelných čerpadel
– Pan Hanzal předložil podmínky pro přidělení certifikátu kvalitní montážní
firmy.
Podmínky pro přidělení certifikátu Q montážní firmy byly schváleny.
– Přijetí pana Hanuse ACOND do pracovní skupiny pro zahraniční styky
– Informace o připravovaných nových tarifech pro SVJ a tepelná čerpadla
pro bytové domy.
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Informace o činnosti pracovní skupiny vrtná sekce:
Plní se schválený plán vrtné sekce pro rok 2014, vydaný 19. 3. 2014.
– Je v přípravě příručka pro projektanty a realizační firmy, o průběhu budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.
– Průběžně se aktualizují přednášky – základní kurz, Eucert, přednášky pro
projektanty a architekty, aby byli v souladu s aktuální legislativou a trendy.
O aktuálních změnách po novele stavebního zákona, zejména o Metodickém pokynu pro stavební a vodoprávní úřady vydaném Ministerstvem
pro místní rozvoj informoval minulý zpravodaj AVTČ 04/2014. Poslední
přednášky pro širší veřejnost proběhly v září na FOR arch 2014 v Praze,
další se připravují na Infothermu v lednu 2015 v Ostravě.

– Byla přijata další žádost o vstup do vrtné sekce, nebyla doplněna dle
požadavků řídící komise, vrtná sekce nebyla rozšířena o další členy.
– Projekčně a realizačně řeší členové vrtné sekce zajímavé projekty v různých stupních od studií proveditelnosti až po realizaci u nás i v zahraničí. Jedná se např. o lokality Praha, Bělehrad, Ostrava, Modrava, Brno,
Ústí nad Labem,ad. Poznatky a zkušenosti z těchto akcí bychom si chtěli
v rámci pracovní skupiny prodiskutovat a také zapracovat do nově vznikající příručky. Tyto podklady by měly pomoci výrobcům, dovozcům, montážním firmám a zejména zvýšit zájem investorů a projektantů o plánování
a realizaci dalších projektů, v souladu s požadavky na efektivní a úsporné
stavění a hospodaření s energiemi. Ing. Arch. Pavel Cihelka 7. 11. 2014

členská základna AVTČ
ACOND
Alter-eko s.r.o.
Alterm s.r.o.[ Certifikát ]
ATEG , s.r.o.
BOMA Milevsko s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
CNE Trade spol. s r.o.
CS-MTRADE spol s r.o.
CZU Praha, Technická fakulta
ČEZ,a.s., skupina ČEZ
ČVUT Praha, ústav techniky prostředí
DAIKIN AIRCONDITIONING
EL-BA Group Ltd
ELČI s.r.o.
E.L.-projekt – Ing. Roman Matoušek
Emil Slabý-VOTOP
ENBRA, a. s
ENCO-group, s.r.o.
ENERGOSTAR Tábor s.r.o.
Energotherm Praha,s.r.o.
Euroinstal CZ s.r.o.
GEROtop spol. s r.o.
GE-TRA s.r.o
Glaukos s.r.o
Green gas DPB, a. s.
HERON, s.r.o.[ Certifikát ]
HETA, s.r.o.
Horejš Jiří
Ing. Brandejs Josef
Ing. Petr Stojan
IVAR CS spol. s r. o.
JESY, spol s.r.o.
Josef Klapáč
Kovář František
Master Therm
Miroslav Petrů
NEPA spol. s r.o
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Pohorelec,s.r.o.
POLNA corp. s.r.o.
PRAXIS GROUP s.r.o.
PZP HEATING a.s.

www.acond.cz
www.alter-eko.cz
www.alterm.cz
www.ateg.cz
www.bomamilevsko.cz
www.buderus.cz
www.cne.cz
www.zubadan.cz
www.tf.czu.cz
www.cez.cz
telefon: 224 352 481
www.daikin.cz
www.tepelnacerpadla-cz.eu
www.ivt-cheb.cz
www.el-projekt.cz
www.votop.net
www.enbra.cz
www.enco-group.cz
www.energostar.cz
www.energotherm.cz
www.euroinstal.cz
www.gerotop.cz
www.ge-tra.cz
www.glaukos.cz
www.dpb.cz
www.herondc.cz
www.heta.cz
www.vhsh-horejs.cz
telefon: 583 412 800
www.vrtyakolektory.cz
www.ivarcs.cz
www.jesy.cz
www.studnyklapac.cz
telefon: 602 356 106
www.mastertherm.cz
telefon: 724 719 101
www.nepa.cz
www.nibe.cz
www.pohorelec.cz
www.ochsnercz.cz
www.praxis.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz

Quantum a.s. Vyškov
www.quantumas.cz
Regulus, s.r.o.
www.regulus.cz
RONICA, s.r.o.
www.ronica.cz
SDS-stavební společnost s.r.o.
telefon: 603 233 352
SG – geoprůzkum ČB, spol s r.o.
telefon: 387 319 031
Solarex,s.r.o.[ Certifikát ]
www.solarex.cz
SŠ-COP technickohospodářské
www.copth.cz
SŠ energetická a stavební
www.ssescv.cz
Stavební geologie Geosan s.r.o.
www.sggeosan.cz
Stiebel-Eltron,s.r.o.
www.stiebel-eltron.cz
Strojírenský zkušební ústav, s. p
www.szutest.cz
Šutorík Jaroslav
telefon: 353 233 688
Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
www.cerpadla-ivt.cz
Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
www.alpha-innotec.cz
TEPLOTECHNIKA
www.teplotechnika.cz
TERMO KOMFORT s.r.o.[ Certifikát ]
www.dimplex.cz
TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.
www.tezamo.cz
THERMONA KRKONOŠE s.r.o.
www.thermonakrkonose.net
TopklimaT spol. s r. o
www.topklimat.cz
UNIGEO a.s.
www.unigeo.cz
Urban Pavel
www.pavelurban.ic.cz
Vaillant Group Czech s.r.o.
www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz
Viessmann, spol. s r.o.
www.viessmann.cz
VŠB Ostrava
www.vsb.cz
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
telefon: 606 467 262
ZČU v Plzni, fakulta elektrotechnická
telefon: 377 634 001

Pohyb členské základny v roce 2014
Noví členové AVTČ
– DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE
– CZECH REPUBLIC spol. s r.o
– VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
členové kteří opustili AVTČ :
– AB watt,s.r.o.
– ENE-SYS s.r.o.
– HTH Energo,s.r.o.
– MARUKO s.r.o.
– Varmexin – Ing.Antonín Hrabec
– Volný Jaroslav
– ZEVAR s.r.o.

Připravila: Asociace pro využití tepelných čerpadel, Marek Svačinka, vedoucí PS propagace, info@avtc.cz, +420 608 080 020, www.avtc.cz

