
Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s.  pod novým vedením 

Dne 9. července 2016 si Asociace s nejdelší tradicí v oblasti rozvoje elektromobility v České republice 

v rámci řádné členské schůze zvolila nové vedení / představenstvo. V čele Asociace bude dalších 5 let 

působit Radovan Hasala, dosavadní předseda představenstva Mgr. Jaromír Vegr je nově Čestným 

předsedou a zároveň členem představenstva. 

 

Dohromady pětičlenné představenstvo tvoří dále Ing. Kateřina Sirotková, MBA; Ing. František Kubiš a 

Jan Křižka.  

Cílem nového vedení je v první řadě plnění cílů daných Stanovami Asociace - sdružovat průmyslové 

podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, 

uživatele, spotřebitele i odborníky využívající elektromobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, 

inovacích nebo podpoře v oblasti vozidel na elektrický pohon, ale i příznivce těchto technologií, 

stejně jako výše uvedené fyzické a právnické osoby působící v oblasti udržitelného rozvoje, 

racionálního využívání elektrické energie a ochrany přírody a životního prostředí. 

Konkétními úkoly pro další období je realizace projektů v rámci 6 tématických / odborných skupin, 

které budou realizovat dílčí projekty s jasnými cíly: 

i. Věda, výzkum, inovace (VaVaI) 

ii. Networking 

iii. Infrastruktura nabíjení v ČR 

iv. Komunikace s importéry elektromobilů do ČR 

v. Osvěta studentů vysokých, středních, základních i mateřských škol; podniků a státních institucí 

vi. Propojovní obnovitelných zdrojů energie a elektromobility 

Dále budou řízeny regionální aktivity Asociace v Praze, Severní Moravě, Jižní Moravě, Středních a 

Jižních Čechách, Vysočině a spojeném regionu Západních, Severních a Východních Čech. 

V roce 2016 se Asociace zapojila do 2 evropských dlouhodobých projektů: 

i. Technologické platforma – Elektromobilita v rámci OP podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost spolu s Asociací společenské odpovědnosti, o.p.s.  a MED Education s.r.o.  

ii. Projekt SEDEM v rámci programu Interreg DANUBE, který je realizován s více jak desíti partnery 

z evropských zemí  - Maďarsko, Rakousku, Německo, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko, 

Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora.  

Profily nových členů představenstva: 

Předseda představenstva, Radovan Hasala:  
 
Od 90. let podnikal v řadě oborů a připravil spoustu úspěšných projektů v oblasti infrastruktury, 



logistiky a životního prostředí; ale také ve zdravotnictví, kde působí dodnes a vede vzdělávací a 
personální agenturu propojující vysoce kvalifikované lékaře z celého světa. 
Před několika lety se poprvé posadil do elektromobilu Tesla Model S a o svém dalším životním směru 

měl zcela jasno. Začal se zabývat elektromobilitou a k této vášni přivedl i svého syna Dominika, s nímž 

založil společnost E ECTRIC PARK s.r.o., která svými aktivitami a projekty významně posouvá 

povědomí o elektromobilitě v České republice. 

Čestný předseda, člen představenstva, Mgr. Jaromír  Vegr: 

Propagandista a držitel 4 rekordů ve světové Guinnesbook a 3 rekordů v české knize rekordů v oblasti 

elektromobilita, který absolvoval 5x Rallye Wave, 3x Rallye eToureurope,3x Rallye eRuda, pořadatel 

tuzemských elektromobilních rallye a soutěží, člen asociace od roku 1980 (deset let předseda), vítěz 

mezinárodních závodů ve švýcarském Emmenu (1989).  Konstruktér elektrických vozidel. Manžel a 

otec dvou dětí. 

Místopředseda představenstva, Ing. Kateřina Sirotková, MBA: 

Vystudovaná Ing., MBA se zkušenostmi z mezinárodních korporací (audit, controlling, risk 

management) včetně automobilového průmyslu a v současné době se za Brain  ogistics, s.r.o. věnuje 

dotačnímu managementu a prodejům podniků. Kateřina je hrdý technokrat, za což vděčí i genům 

(dědeček řídil hutní průmysl v celém Československu). Ale stejně nejvíc se cítí jako golfistka, jogínka, 

maratonkyně a tenistka. Na elektromobilitě ji fascinuje propojení nových technologií a úspor energie. 

Člen představenstva, Ing. František Kubiš: 

Vystudoval střední školu se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku a následně Vysoké Učení 

Technické v Brně se zaměřením na informační technologie a počítačovou grafiku. K elektromobilům 

se dostal přes otce kolem roku 2011 a od té doby se tomuto oboru věnuje čím dál více. Nejprve jen 

ze zvědavosti, později amatérsky a nyní již profesionálně na plný úvazek ve vlastní rodinné firmě 

inChaNet s.r.o.. Zaměřuje se na vývoj a výrobu nových nabíjecích přípravků pro elektromobily a 

rozvoj veřejné infrastruktury rychlo-nabíjecích stanic. 

Člen představenstva, Jan Křižka: 

Původem strojař se silným vztahem k železnici, znalec parních lokomotiv. V roce 1990 ve svém 

programu budoucnosti firmy – opraven automobilů v rámci výběrového řízení na pozici ředitele 

navrhoval i předjednával s Tatrou Kopřivnice spolupráci v oblasti rozvoje elektromobilů. V dalších 

letech se věnoval rozvoji kvality života, obnovitelným zdrojů energie, soběstačnosti obcí v rámci 

přirozeného společenství obcí přilehlých a poslání vesnických škol JAK21 (odkaz na J.A. Komenského). 

Dlouhodobě vyjadřuje potřebu vytvořit vědecko-technický park OZE spojený s elektromobilitou. 

V rámci Asociace navrhuje přípravu Olympiád „OZE + elektromobilita“ na školách. Velkou vizí je 

výroba elektromobilů v České republice ve spolupráci se Slovenskou republikou. 

 

V případě podnětů v oblasti rozvoje elektromobility v České republice, kontaktujte Ing. Sirotkovou na 

e-mailu katerina@a-el.cz. 

Praha, 13. července 2016 
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