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Programové prohlášení 2016 – 2018
I.

Preambule

Elektrotechnická asociace České republiky je nezávislou právnickou osobou sdružující
zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, založenou na základě § 2 a § 9a zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů v platném znění. Byla takto ustavena formou zaměstnavatelského svazu dne
15. ledna 1992 a stala se pokračovatelkou elektrotechnické sekce tehdejšího Svazu průmyslu ČR,
která vznikla sdružením 42 elektrotechnických výrobních podniků dne 19. června 1990. Po celou tuto
dobu je asociace programově spjata se Svazem průmyslu a dopravy ČR, od svého založení je jeho
kolektivním členem, a pokud to není v rozporu se zájmy členů, prosazuje jeho politiku v oblasti
zaměstnanecké i podnikatelské. Pomáhala Svaz průmyslu a dopravy spoluvytvářet a řada osobností
z naší asociace pracovala i stále pracuje ve svazových orgánech.
V minulých obdobích se stalo pozitivně hodnocenou praxí krátce po zvolení nových orgánů asociace
předložit valné hromadě k diskusi a následnému schválení programové prohlášení, které bude
základním dokumentem asociace pro následující období.

II.

Zaměstnavatelský svaz

1. Lobbying v oblasti pracovního práva a zaměstnavatelských svazů
Asociace bude nadále prosazovat stanoviska, které formuluje Svaz průmyslu a dopravy ve svých
základních dokumentech a které uplatňuje v rámci připomínkování legislativy či při jednáních RHDS
(tripartitních jednáních). Asociace se bude na tomto procesu aktivně podílet.
2. Zajištění sociálního smíru
Asociace má zájem na vytváření dobrých podmínek, které vytvářejí zaměstnavatelé svým
zaměstnancům ve svých společnostech. Proto podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
v platném znění je účastníkem kolektivního vyjednávání vyššího stupně se všemi odborovými svazy,
které působí ve členských společnostech. Kolektivní vyjednávání považuje asociace nejen jako svoji
zákonnou povinnost, ale především jako nástroj regulace trhu práce. Asociace vyjednává v oblasti
elektrotechnického průmyslu s nejvýznamnějším odborovým svazem KOVO, ale je připravena jednat i
s jinými odborovými centrálami, pokud to bude třeba. Asociace v rámci kolektivního vyjednávání
chrání zájmy zaměstnavatelů a usiluje o zajištění sociálního smíru s ekonomickými dopady, které
budou přiměřené současné hospodářské situaci. Proto kolektivní smlouvu podepisuje výhradně
za společnosti, které se sjednaným zněním kolektivní smlouvy vyššího stupně souhlasí. Asociace
nevydá souhlas s rozšířením přijaté kolektivní smlouvy vyššího stupně proti vůli členské společnosti,
na kterou protistrana rozšíření smlouvy požaduje. V případě nesouhlasu s návrhem kolektivní
smlouvy vyššího stupně či s návrhem změn její dílčí části bude asociace prosazovat svá stanoviska
všemi zákonnými prostředky (před zprostředkovatelem a rozhodcem, případně i soudem).
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3. Odborné vzdělávání, věda a výzkum
Asociace usiluje o vysokou odbornou kvalitu svých zaměstnanců, podporuje rozvoj a zajištění kvality
odborného školství na všech úrovních. Prioritou i nadále bude zajištění dostatečného počtu
absolventů odborných škol pro elektrotechniku a elektroniku nejen v potřebné úrovni vzdělání,
ale i v potřebném oborovém zaměření. Asociace nejen podporuje a zúčastňuje se aktivit Fóra
průmyslu a vysokých škol, ale zejména rozvíjí vlastní činnosti, které podporují uplatnění mladých
v elektrotechnice. Asociace bude ještě intenzivněji podporovat aktivity v oblasti vědy a výzkumu
ve svých členských společnostech, podílet se na prezentaci výsledků těchto činností a také
na zprostředkování a zastřešení vazeb mezi členy asociace z průmyslu a z technického školství.

III.

Podnikatelský svaz

1. Podnikatelská demokracie a etické podnikání
Asociace přijala etický kodex SPČR a chce nadále a zejména vytvářet prostředí pro kultivované
podnikání, kde bude podnikatelská etika automatickou součástí jednání a chování všech partnerů.
Asociace usiluje o sjednocení postojů členských společností, i těch v konkurenčním postavení,
k prosazování etického podnikání a výraznějšího zlepšení podnikatelského prostředí. Proto
je asociace otevřená všem zaměstnavatelům, kteří mají zájem „spoluvytvářet příznivé
zaměstnavatelské a podnikatelské prostředí, které povede při respektování etických zásad podnikání
k dlouhodobě udržitelné prosperitě členských organizací, elektrotechnického odvětví i celé
průmyslové sféry v ČR“ tak, jak uvádí stanovy asociace. Asociace zůstane otevřena k přijetí každé
společností, která o členství požádá a k jejímuž podnikání nejsou závažné výhrady stávajících členů
asociace. Rozhodnutí o přijetí člena je kolektivním rozhodnutím, které vydává představenstvo
asociace. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada asociace. Asociace dbá, aby struktura jejich
orgánů byla vytvářena demokraticky a transparentně. Asociace uplatňuje většinový názor členů.
2. Lobbying na podporu podnikatelské demokracie
Asociace se stala zaměřením své činnosti především významným profesním podnikatelským lobby.
I v následujícím období bude usilovat o to, aby toto lobby bylo vytvářené transparentně,
demokraticky a eticky. Lobbying asociace bude i nadále spjat s aktivitami Svazu průmyslu a dopravy.
Asociace v roli profesního podnikatelského svazu zůstává otevřena spolupráci s exekutivou
na celorepublikové i krajské úrovni. Prioritně její aktivity směřují k ministerstvu průmyslu a obchodu,
ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a k ministerstvu
životního prostředí. Problematika odborného školství vyžaduje v nadcházejícím období zahájit
jednání i na krajské úrovni.
3. Prezentace asociace, medializace a budování dobrého jména
Pozitivní odezvy jak v tisku a dalších masmédiích, tak i ze strany široké elektrotechnické obce
prokazují, že se asociaci daří zachovávat svoje dobré jméno. Statistiky prokazují zvyšující
se návštěvnost našich sociálních sítí i webové stránky a zájem o asociační akce. Jistě k tomu přispěla
dlouhodobá pečlivá práce a zajímavé projekty a akce, které asociace organizuje buď prostřednictvím
svého sekretariátu, členských firem nebo jako součást kampaní a akcí zastřešených Svazem průmyslu
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a dopravy. Webová stránka nadále zůstává hlavním informačním médiem, ale s vývojem
komunikačních prostředků jsou rozvíjeny i sociální sítě. Asociace bude pokračovat ve vydávání
ročenky ElA Directory jak v tištěné, tak i elektronické verzi. Především elektronická verze zvýšila
zájem o inzerci. Sekretariát asociace umožňuje inzerovat na webu i v ročence tuzemským
i zahraničním subjektům, pokud je i tato inzerce v zájmu asociace. O přijetí inzerátu rozhoduje ředitel
asociace. Asociace nevytváří funkci tiskového mluvčího. Jménem asociace budou vystupovat
prezident, viceprezidenti a ředitel asociace. Další osoby budou jménem asociace vystupovat
po dohodě se statutárními zástupci či ředitelem asociace. Asociace bude nadále spolupracovat jak
s vydavateli časopisů, které sdružuje (Sdělovací technika, FCC Public, GIVERSDON a AUTOMA),
tak bude rozvíjet spolupráci s elektrotechnickými školami a fakultami, stejně jako s Národním
technickým muzeem a technickým muzeem Brno.
4. Podpora prodeje, zejména exportu
Podpora prodeje produktů členských společností zůstává nadále jednou z prioritních oblastí činnosti
asociace. Budeme pokračovat v připomínkování mezinárodních smluv, uplatňování stanovisek
asociace při odstraňování technických i celních i dalších administrativních překážek obchodu a při
tvorbě proexportní strategie ČR. Nadále budeme zajišťovat prezentace asociace na tuzemských
i zahraničních veletrzích, výstavách a konferencích. Budeme aktivní v rámci mezivládních pracovních
skupin pro podporu průmyslu. Asociace si již v minulosti vytkla za cíl uplatňovat v oblasti
mezinárodního obchodu liberální politiku a v tomto postoji bude setrvávat. Asociace bude iniciovat
a zajišťovat přístup členů na společné expozice na tuzemských i zahraničních veletrzích, a to dle
zájmu členských organizací. Důležitým nástrojem pro tyto aktivity bude nadále členství ve Veletržním
výboru při SPČR. Asociace iniciovala vznik a je spolupořadatelem již tradičních odborných konferencí
Vize v automatizaci a Energie pro budoucnost.
V následujícím volebním období 2016-2018 bude asociace rozvíjet projekt Připraveno pro průmysl
4.0, jehož cílem je jednak podpořit zvyšující se konkurenceschopnost členských subjektů, ale i přiblížit
filozofii platformy Průmysl 4.0 široké veřejnosti. Asociace bude nadále dbát o svoji prezentaci
a poskytovat záštitu odborným konferencím, odborným setkáním, nebo významným společenským
akcím, kter pořádají její členské společnosti.
5. Technické požadavky na výrobky
Stanovení technických požadavků na výrobky historicky patří mezi oblasti, kterou zajišťují profesní
svazy, mezi něž se asociace počítá. V této oblasti bude asociace nadále spolupracovat s MPO, ÚNMZ,
ČIA, ČMI a též se státními zkušebnami, prioritně s EZÚ s.p.
6. Kolektivní systém OEEZ RETELA
Kolektivní systém RETELA, provozovaný dceřinou společností RETELA s.r.o., prokázal svoji
opodstatněnost a vysokou prospěšnost i nečlenským elektrotechnickým společnostem. RETELA
vytváří v oblasti OEEZ potřebné konkurenční prostředí s příznivými ekonomické dopady
na elektrotechnické společnosti. Napomohla ke snížení recyklačních poplatků. RETELA s.r.o. se stala
významným aktivem asociace. Představenstvo asociace bude nadále informovat valnou hromadu
o fungování kolektivního systému OEEZ RETELA. Vlastnická práva asociace v dceřiné společnosti bude
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zastupovat jménem asociace prezident asociace. O případných majetkových změnách rozhoduje
valná hromada asociace.
7. Mezinárodní organizace
Eektrotechnická asociace České republiky není v současné době členem žádné nadnárodní
společnosti, konfederace či asociace. V této oblasti využívá zejména členství v SPČR a jeho zastoupení
při EU a také členství v BusinessEurope. O případné účasti v mezinárodních organizacích rozhoduje
valná hromada asociace. Zcela výjimečné postavení má naše spolupráce s partnerským ZEP SR. Tuto
spolupráci bude asociace i nadále rozvíjet, nejenom v oblasti předávání informací, ale také
ve spolupráci na dalších společných projektech a networkingových akcích.
8. Aktivity asociace zajišťované nad rámec jejího poslání
Sekretariát asociace bude i nadále vyhledávat programové projekty a granty, které jsou vhodné
pro účast či spoluúčast na řešení projektu a které pomohou kapacitně a odborně posílit sekretariát
asociace. Cílem těchto projektů musí být především prospěšnost pro členské společnosti asociace
a hospodářský výsledek, který negativně neovlivní plnění rozpočtu asociace. Specifickou prioritní
oblastí nadále zůstávají ty aktivity, které napomáhají elektrotechnickému výzkumu a inovacím
výrobků, zejména u členů asociace. Sekretariát asociace bude v této oblasti nadále působit jako
informační středisko a vytvářet kontakty na instituce, které umožňují podporu výzkumu. Nevylučuje
se účast sekretariátu asociace jako spoluřešitele některého výzkumného projektu, pokud tato činnost
zvýší příjem asociace a kapacitně neomezí realizaci jiných činností, které vyplývají z poslání asociace.
O řešení projektů či přijetí grantů rozhoduje ředitel asociace.

IV.

Zajištění činnosti asociace a jejího sekretariátu

1. Členská základna
I když se podařilo vyrovnat pokles členských firem, zůstává problémem reprezentativnost členské
základny v některých sub-odvětvích. Doposud je Českomoravská elektrotechnická asociace jediným
zaměstnavatelským svazem pro elektronická a elektrotechnická sub-odvětví a toto postavení si hodlá
nadále udržet. Roztříštěnost profesních zájmových skupin se negativně projevuje ve snaze zapojit
se do nadnárodních struktur. Proto společným úkolem všech členů asociace musí být posílení členské
základny o nové společnosti, které se stávajícími členy sdílí společné zájmy. Vnímáme velmi
negativně i konkurenci od naší střešní konfederace – Svazu průmyslu a dopravy ČR. Budeme usilovat
o to, aby se Svaz vrátil ke svým již dříve přijatým usnesením a byl strukturován jako konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Institut individuálního členství ve Svazu nepovažujeme
za systémový a dle našeho názoru může být využit pouze velmi výjimečně a pouze pro ty společnosti,
které nemohou svým zaměřením působit u některého z kolektivních členů. Proto bude asociace
svými zástupci ve Svazu uplatňovat nápravu v této oblasti.
2. Hospodaření
Zásady hospodaření i v nadcházejícím období budou stejné jako v obdobích minulých. Asociace bude
hospodařit na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Členské příspěvky budou stanoveny
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v takové výši, aby zajistily činnost asociace především v rozsahu jejího poslání dle stanov, to znamená
zejména v oblasti zaměstnavatelské. Činnosti podnikatelské mohou být zajištěny jak z příspěvku, tak
i z příjmu za činnosti, které jsou realizovány nad rámec stanov asociace. Uplynulé období, které bylo
z hlediska hospodaření velmi úspěšné, prokázalo, že tento přístup je možný, ale má i svá rizika. Velmi
málo projektů je primárně určených svazům a asociacím. V tomto může pomoci spolupráce
se sociálním partnerem a tím získat podporu na činnost z důvodu veřejné prospěšnosti asociace.
V době přípravy tohoto prohlášení se však čeká na ukončení legislativního procesu v této oblasti
a na praktické dopady bude tedy nutné ještě počkat. Proto je rozpočet na každý další rok posuzován
samostatně a musí odrážet reálné možnosti sekretariátu asociace a členských společností.
Představenstvo asociace nevylučuje předložit některé z dalších valných hromad návrh na úpravu
platebního řádu. Prioritou zůstane udržení dobré platební morálky stávajících členů a rozšíření
členské základny.
Kontrolu činnosti orgánů asociace a dodržení rozpočtu asociace nelze od sebe oddělit. Proto bude
i v nadcházejícím období věcná kontrola plnění usnesení valných hromad asociace a kontrola
hospodaření svěřena dozorčí radě asociace.
3. Sekretariát
Sekretariát asociace je v současné době personálně stabilizovaný a veškeré potřebné činnosti jsou
zajišťovány. Část činností je zajištěna smluvně, zejména činnosti z oblasti účetnictví, ekonomiky, ICT
služeb a zajištění prezentací. Představenstvo plně ponechává řízení personální politiky řediteli
sekretariátu za podmínky, že mzdové prostředky budou respektovat schválený rozpočet asociace.
Technické vybavení sekretariátu je dostačující a není potřebné je současnosti zásadně navyšovat,
obnova prostředků na hraně morální a fyzické zastaralosti bude řešena dle aktuální situace.
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