Záznam z jednání představenstva
Asociace dodavatelů tepla a technologií,
členů a hostů dne 5. června 2019
Jednání představenstva dodavatelů tepla a technologií, členů a hostů se uskutečnilo 5. června
2019 v Karlových Varech.
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Šnyta (EG-Expert), Ing. Miarka (Karlovarská teplárenská), Ing. Černý (LLML),
Sokolovská bytová (Ing. Klimeš), p.Malkus (TS Kaplice), p. Jeník (TH města Ústí n.L.)
Omluveni: dle prezenční listiny
Program jednání:
zpráva o činnosti ADTT od minulého jednání, spolupráce s orgány státní správy
a samosprávy, příprava odborných akcí na II. pol. 2019, aktuální informace jednatele ADTT,
různé - zprávy členů a hostů.
Jednání zahájil a řídil Ing. Linhart, který představil hosty jednání.
1/ Kontrola úkolů z minulého jednání
o Ing. Linhart informoval o nejdůležitějších výsledcích jednání navštívených společností
– hlavním problémem jsou setrvale nabídky instalací tepelných čerpadelů (TČ) a
domovních kotlů - celkem 6 společností - s účelově zkreslenými údaji o ekonomické
výhodnosti.
o Ve spolupráci s členy ADTT probíhá účast Asociace na jednáních - ERÚ - pracovní
skupina pro KVET, pracovní skupina pro regulaci cen TE, Ing. Linhart se účastní
jednání Rady vlády – pracovní skupina teplárenství. Projednaný návrh ADTT na
akceptování odměňování statutárních orgánů v ceně TE projednáván do CR pro TE na
rok 2020 s ohledem na nejednotný názor vedení ERÚ. Nové CR akceptovalo pouze
růst oprávněných nákladů v souvislosti s růstem ceny povolenek.
o Odborné akce byly realizovány v souladu s plánem – přehled akcí je uveden na webu
ADTT v sekci Připravujeme.
o Financování ADTT bez dlouhodobých závazků, 1 pohledávka, Asociace dodavatelů
tepla a technologií požádala o registraci plátce DPH
2/ Dnešní jednání
* Projednání žádostí o členství
-

představenstvo projednalo a schválilo členství Technické služby Kaplice s.r.o. schválena žádost o členství a smlouvy o poskytování služeb od 1.6.2019
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-

představenstvo projednalo a schválilo členství Správa budov Rosice s.r.o. - schválena
žádost o členství a smlouvy o poskytování služeb od 1.6.2019

-

V roce 2019 byly podány 3 žádosti o členství v ADTT. Od května 2018 do května
2019 podaly žádost a bylo přijato za členy celkem 13 společností. Členství neukončil
žádný člen ADTT.

Další jednání o spolupráci a členství budou realizována podle sjednaných schůzek.
Termín: trvale
Zodpovídá: Ing. Linhart a členové
představenstva
* Odborné akce ADTT
- Seminář „Přenosy dat v soustavách CZT“, termín a místo projednány
- Seminář „Energetické využívání biomasy pro CZT“ – místo konání Olomouc, exkurze
CZT + kotel na štěpku Bouzov (Mohelnice) – září/říjen
- Seminář „Kogenerace pro komunální teplárenství“ – místo konání Pardubice – září/říjen
- další připravované akce jsou uvedeny na webu www.adtt.cz
Termín: setrvale
Zodpovídá: Ing. Linhart, Ing. Žežulka
* Účast na jednáních MPO, ERÚ, HK ČR a dalších dle potřeby – dle plánovaných
termínů
Termín: trvale
Zodpovídá: Ing. Linhart a členové
Představenstva
* Webové stránky ADTT jsou postupně rozšiřovány a členům jsou přístupné zápisy z jednání
a aktuální dokumenty, včetně možnosti vložení prezentací, zpráv a nabídek (např. odprodej
materiálu a zařízení apod.) v sekci Novinky
Termín: trvale
Zodpovídá: Ing. Žežulka
3/ Různé, diskuse
-

-

-

Ing. Linhart – projednán další vývoj obsahu Cenového rozhodnutí - ADTT bude nadále
trvat na zapracování projednané změny v oblasti uznání nákladů na odměňování
statutárních orgánů, v diskusi projednány další návrhy na změnu omezujících opatření,
obecně konstatována přílišná přeregulovanost;
Diskuse k budoucímu vývoji zdrojové části soustav CZT v lokalitách Chodov, Karlovy
Vary a Sokolov - decentralizace zdrojů se nejeví jako účelná a do budocna jako
strategická;
Ing. Linhart prezentoval vývoj připravovaných legislativních změn a o jednáních v rámci
PS Rady vlády a jednání s MPO, ERÚ, HK ČR a dalších, zejména podporách KVET a
POZE a cenových rozhodnutích ERÚ – prezentace bude rozeslána.
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Termín a místo přístího jednání – předběžně září, lokalita Zlínského kraje, projedná jednatel
ADTT s předsedou představenstva.
Ing. Linhart poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
***
Zapsal: Ing. Petr Linhart
Karlovy Vary, 5. června 2019
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