
 

 

          
V Jihlavě 13. prosince 2016  

 
Věc: podpora komunálního teplárenství a rozvoje technologií pro SZT 
 
Dovolujeme si Vás informovat, že na jednání představenstva Asociace dodavatelů tepla 
a technologií bylo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý průběh počasí a tím i snížení 
dodávek tepla rozhodnuto, že v roce 2017 nebude navyšován členský poplatek 
a poplatek za servis a odborné služby a pro tento rok bylo navrženo snížení poplatků 
za členství v Asociaci dodavatelů tepla a technologií pro nové členy.  
 
Asociace dodavatelů tepla a technologií je zájmovým sdružením právnických osob 
podnikajících v oboru výroby a distribuce tepla, projektování a výstavby teplárenských 
systémů a vývoje a výroby technologických komponentů pro systémy zásobování 
teplem. Činnost vychází ze specifického postavení více než 300 teplárenských společností 
v menších městech a obcích a podnikání v obtížných konkurenčních podmínkách. 
Omezený podnikatelský prostor přináší problémy modernizace systémů zásobování 
teplem, která je bez úzké spolupráce s dodavateli technologií obtížně realizovatelná.  
 
Nové společnosti, které požádají o členství, zaplatí:  

 
1/ členský příspěvek ve výši 600,- Kč 
 
2/ platbu za servis a odborné služby, která bude snížena o 30% 
na následujících 12 měsíců, tj. Kč 1400,-/měsíc.  
 
Členové ADTT mají možnost využívat výraznou slevu na akcích Asociace 

dodavatelů tepla a technologií. Členstvím v ADTT získáte možnost se aktivně podílet na 
řešení legislativních problémů v teplárenství a pomoc ADTT při řešení lokálních 
problémů, zejména v oblasti odpojování odběratelů od SZT - jednání ADTT 
s "odpojovateli". 
Podrobné informace o odborných akcích v minulých letech a připravované akce najdete 
na webu http://www.adtt.cz. 

 
Asociace dodavatelů tepla a technologií intenzivně spolupracuje se všemi 
zainteresovanými orgány na přípravě a aplikaci legislativy, energetických koncepcí 
a dalších materiálů na podporu systémů zásobování teplem, které tvoří významnou 
součást energetiky České republiky. 
 
S úctou 
 
Ing. Josef Novák v.r.  Ing. Petr Linhart 
předseda představenstva  jednatel 
 
 
 

http://www.adtt.cz/


 

 

 
 
 
 
Příloha – příklad stanovení výpočtu poplatku za servis a služby ADTT 
 
Měsíční platba pro nově přihlášené členy 
Kč 1400,- 
 
Úhrada za servis a služby při podání žádosti o členství v ADTT podaná například do 
30.6., tj. za červenec až prosinec t.r. 
6 x 1400,- = 8.400,-  
 
Jednorázový členský poplatek na rok 2017 
Kč 600,- 
 
Pozn. V dalším roce bude účtováno 6 x 1400,- + 6 x měsíční úhrada schválená členskou 
schůzí na daný rok. 
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