Vážení kolegové,
na valné hromadě Asociace pro využití tepelných čerpadel, konané 11. ledna 2022,
byla řádně zvolena nová správní a dozorčí rada. Dovolte nám představit jejich členy.

Správní rada
Deset členů nové správní rady AVTČ tvoří zástupci výrobců tepelných čerpadel, kteří reprezentují cca 80 % trhu.
Jedná se o výrobce české, německé, švédské, japonské a další. Správní rada dostala mandát k zastupování AVTČ
a také pravomoc k provedení zásadních změn v řízení a působení asociace v lobbování, přípravě legislativy,
vzdělávání, marketingu a dalších činnostech.
Členové správní rady:

Předseda

Místopředseda

Ing. Radek Červín

Ing. Lubomír Kuchyňka

predseda@avtc.cz

Marketing a Finance
Petr Bareš

Zahraničí

Strategie

Vzdělání

Ing. Jiří Hanus

Ing. Tomáš Habel

Ing. Richard Beber

Ing. Jan Metlický

Ing. Pavel Hendrich

marketing@avtc.cz
finance@avtc.cz

communication@avtc.cz

Technologie

Vrty

Ing. Jiří Hvížďala

Ing. Arch. Pavel Cihelka

technology@avtc.cz

mistopredseda@avtc.cz

geo@avtc.cz

strategy@avtc.cz

education@avtc.cz

Dozorčí rada
Dozorčí rada, která má na starosti dohled nad ekonomikou a účetnictvím AVTČ, bude pracovat rovněž v novém složení.
Členové dozorčí rady:
Ing. Václav Helebrant
Pavel Hejčík

Jan Kos

dr@avtc.cz

Marek Svačinka

Imrich Drapák

Jsme zástupci těchto společností:

Vize 2022+
Jak všichni víte, aktuální ceny energií a bohužel i válečný konflikt na Ukrajině posouvají tepelná čerpadla (TČ) do centra
zájmu investorů, projektantů, architektů i zástupců státu. To je důvod, proč správní rada začala s přípravou nové vize,
strategie a plánu rozvoje TČ v ČR.
Zajistit podporu a obhajobu tepelných čerpadel pro naplnění cílů Green Deal 2022 až 2050.
Vizí AVTČ je profesionalizace týmu.
Současný i očekávaný rozvoj oboru vylučuje další chod AVTČ v režimu dobrovolné aktivity.
Ke splnění cílů pro dekarbonizaci v oblasti vytápění rezidenčních
budov by musely být kotle na uhlí a plyn do roku 2050 postupně
vyřazeny a nahrazeny převážně tepelnými čerpadly
Podíl technologií na teplu spotřebovaném v domácnostech.

Zdroj: Eurostat Analíza: McKinsey

Strategie 2022+
Strategické úkoly jsme rozdělili do několika sekcí. Na jejich řešení budou pracovat specializované pracovní skupiny.

A. Strategická sekce
•
•
•
•

Aktivní účast na pracovních skupinách ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí,
Státního fondu životního prostředí a dalších institucí
Spolupráce s dalšími asociacemi (KOZE, CAFT, SCHKT, Solární asociace ad.)
Příprava podkladů pro dotační programy Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace a další
Lobbing na úrovni ministerstvech, vlády, senátu a dalších orgánů

B. Vzdělávací sekce
•
•
•

Příprava plánu školení k získání osvědčení pro instalace TČ dle zákona č. 406/2000 Sb.
Příprava plánu pro celoživotní vzdělávání projektantů v rámci ČKAIT
Aktivní spolupráce s ministerstvem školství na podpoře SŠ a VŠ studijních oborů zaměřených na TČ

C. Propagační/marketingová sekce
•
•
•
•

Zabezpečení interní i externí komunikace činnosti AVTČ
Propagace TČ (např. rozšíření výrobních kapacit výrobců)
Příprava pravidelného newsletteru pro členy AVTČ o aktivitách asociace
Příprava nového webu AVTČ

D. Sekce financí a účetnictví
•
•
•
•

Uzavření účetnictví za rok 2021
Příprava finančního plánu na rok 2022
Stanovení nových členských příspěvků s rozlišením na výrobce, instalační firmy a ostatní
Stěhování sídla AVTČ

E. Technická sekce
•
•
•

Metodika řešení stížností investorů, projektantů a úředníků na návrh nebo instalaci TČ
Spolupráce se Státním zkušebním ústavem na ověření certifikací značek TČ a související legislativě
Příprava podkladů pro dotační tituly s ohledem na technické parametry TČ pro SVT kódy

F. Geo/vrtná sekce
•
•

Příprava legislativy k povolení vrtů pro zemní TČ
Účast na vzdělávání instalačních firem, projektantů a investorů s tématikou zemních TČ a vrtů

G. Zahraniční sekce
•
•

Aktivní komunikace v rámci European heat pump association (EHPA)
Reporting o trhu TČ, výrobních kapacitách a dalších tématech pro EU a ČR

Průzkum zájmu o členství
Chceme poděkovat všem aktivním členům za dosavadní podporu AVTČ.
Vnímáme ji jako důkaz odpovědnosti za rozvoj celého oboru.
Nastínili jsme aktivity, které vedení AVTČ realizuje nebo plánuje. Vytyčili jsme vizi a strategii, jak zlepšit pozice TČ
na českém trhu tepelných zdrojů. Budeme aktivně propagovat obor TČ a vystupovat za jeho maximální podporu
ze strany státu.
Proto bychom Vás chtěli požádat o další podporu. Prosím sdělte nám, zda hodláte zůstat (nebo se stát)
aktivním členem AVTČ a podpořit tak růst segmentu TČ v Česku. Vaše finanční příspěvky budou
transparentně využity při realizaci představené strategie.

*Vyplnit krátký dotazník
*Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby AVTČ.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další.
Asociace pro využití tepelných čerpadel.

