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Členská základna

67 členů ■ cca 75 mld. Kč / rok ■ 17.000 zaměstnanců

Nové členské 
firmy



Prezentace pro valnou hromadu

Standardní činnosti asociace
• veletrhy
• nákup energií
• monitoringy

Legislativní focus na koronavirus (krizový štáb při SPČR)

Rozvoj blockchainu



Tuzemské veletrhy

AMPER 2020 přesunut na 2021
• Vlastní stánek – hnízdo ElA
• Přesunutí podmínek na rok 2021
• Stánek by měl být identický, ALE
• Máte-li zájem o účast v hnízdě ElA 2021, hlaste se již nyní!

FOR INDUSTRY
• v roce 2020 zrušeno
• PVA Letňany vystoupilo z ElA – čteme jako menší zájem o 

spolupráci s naším sektorem



MSV 2020
Hnízdo ElA – každý svůj stánek, společné zázemí, energie, jednací prostor…
Rastry se zatím neřeší

Konference Jak na robota III

Výroční konference k našemu blockchainu

Digitální stezka průmyslem budoucnosti – součást projektu v pavilonu A1 - Digitální továrna 2.0 –
představeny aplikace postavené na blockchainu, odkazy na produkty a služby firem v hnízdě ElA

Přestože očekáváme menší zahraniční účast než v minulých letech, účast českých přihlášených je 
dobrá, včetně MPO

MSV nabízí „okno“ pro beztrestné stažení přihlášek - Veletrh není nákupní centrum ani
hudební festival – MPO se již přihlásilo, situaci pro jistotu ještě posuzuje MZd

Industry Night



ElA na MSV 2019



Zahraniční veletrhy

MPO / ČOÚ 2021
• MEE Dubaj – letos úspěšně proběhlo
• SPS (IPC DRIVES), Norimberk (11/2020)
• příspěvek MPO – hlaste se!

CZECHTRADE / NOVUMM a NOVUMM KET
• nízký zájem, větší byrokracie + doplatky CT
• tuto podporu nevyužíváme, veletrhy ale navrhujeme



Konference & semináře

ENERGIE PRO BUDOUCNOST
AMPER i MSV

JAK NA ROBOTA
AMPER i MSV

DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ
• ElA partnerem CzechInno
• Brno, Hradec, Budějovice (červen)

ElA Blockchain
• Interní seminář ElA
• Seminář pro Sdružení pro dopravní telematiku –

společný projekt
• Digitální revoluce CZ



Veřejné zakázky

Monitorujeme český i slovenský trh
zasíláme denně i týdně
každoročně evidujeme téměř 13.500 zakázek



Wikipedia



Elektro 4.0
FCC PUBLIC s. r. o., vydavatel časopisů  Elektro a Světlo spouští portál

Elektro 4.0

Průmysl 4.0 bude představen z úhlů pohledu elektrotechniky, elektroenergetiky, robotiky, automatizační 
techniky, inteligentních elektoinstalací, zabezpečení a dalších.

Elektrotechnická asociace je hrdým partnerem portálu. 

Slavnostní ostré spuštění dnes, při příležitosti VH ElA. 

www.elektro40.cz

http://www.elektro40.cz/


Nákup energií

Komoditní burza Kladno
Pro 2021 nakoupeno: 
VN = 1241 Kč / MWh

V případě zájmu kontaktujte sekretariát ElA



Monitoring tisku a aktivní prezentace členů

Denní reporty
• Víme nejen o tisku, televizích 

a rádiích, ale i sociálních sítích
• Hlaste svá témata/klíčová slova, která chcete hlídat 
• Pro členy ElA zdarma

Spolupráce s FCC Public
• Multirozhovor Český průmysl a inovace v roce 2020
• http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Elektro/2020/04/Elektro_04_2020/#p=8
• Webový portál elektro 4.0

http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Elektro/2020/04/Elektro_04_2020/


Dohled nad trhem

pracovní skupina asociace
součást evropských struktur MSSI



Spolupráce se školami

• zástupci ElA a jednotlivých členských firem při výuce
• periodicky každý rok (VUT, ČVUT, ZČU, JČU, VŠB-TU …) - letos online a podklady pro e-

learning
• pravidelná výuka – úspěšná snaha proniknout i na gymnázia a průmyslovky – seminární práce 

ad hoc
• diplomky, bakalářské práce, zaměstnání při studiu – letos dobrá zkušenost se studenty z 

uzavřených škol
• Fórum průmyslu a vysokých škol
• zapojení studentů do programu Ampér a MSV
• exkurze nebo krátkodobé stáže učitelů



Svaz průmyslu a dopravy ČR

Činnosti zaměřené zejména na covid:
• programy COVID 1-4 (3 a 4 pro velké firmy)
• program Antivirus (kurzarbeit)
• propustnost hranic
• jednání orgánů online
• shánění ochranných pomůcek
• není jasný výklad povinností zaměstnavatelů v této oblasti
• spolupráce na návrhu zákona - opatření nekončící s ukončením nouzového stavu 17.5.2020

ü platnost zdravotních prohlídek zaměstnanců
ü platnost vykonaných přezkoušení a osvědčení (Vyhl. 50, BOZP, …. )
ü do konce roku 2020



Cena za Průmysl 4.0

• Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje soutěž, ve které ocení firmy za 
inovativní technologie, postupy, produkty, služby ....

• Popularizace českého průmyslu a profilování ho jako „moderní a 
inovativní průmysl“ u veřejnosti.

• Do soutěže se může přihlásit firma se zajímavým inovativním 
projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo 
nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0.

• Účast v soutěži není zpoplatněna.
• Do 31. 5. 2020 na www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0
• Slavnostní vyhlášení na Sněmu SPČR 5.10.2020
• Vybráno 5 nejlepších počinů nebo projektů - jejich prezentace na 

sněmu
• Vyhodnocení a finanční ocenění nejlepšího
• Exkluzivní partnerství - Česká spořitelna (v jednání)

http://www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0


Dopady koronaviru

Průzkum SP ČR k dopadům opatření proti 
šíření koronaviru na firmy

11. – 14. 5. 2020 – výsledky jsou relevantní k tomuto období

Celkem se zúčastnilo 240 firem, z ElA 10

Děkujeme SPČR, že můžeme výsledky (ve zjednodušené podobě) prezentovat dříve, než je 
zveřejní sám SPČR.



Shrnutí výsledků

Situace firem se zhoršuje –klesají zakázky a tržby, hrozí vysoké ztráty

• Propad zakázek v příštích dvou měsících (květen a červen) o více než 20 % očekává 70 % firem, na začátku dubna to 
bylo 43,5 % firem.

• Propad zakázek o více než 40 % hlásí 48 % firem, na začátku dubna to bylo 23 % firem.

• Zhoršuje se platební morálka odběratelů –ve lhůtách splatnosti neplatí 44 % odběratelů, na začátku dubna to bylo 34 
% odběratelů.

• Druhotnou platební neschopností je ohroženo v příštích 2 měsících 33 % firem, na začátku dubna to bylo 28 % firem.

• Pokles tržeb z vývozu za celý letošní rok očekává 82 % exportérů, propad o více než 40 % očekává 35 % exportérů.



Shrnutí výsledků

Vládní podpora

Z vládních programů na podporu firem nejlépe funguje Antivirus (=kurzarbeit; firma dostane peníze, pokud nepropustí 
lidi: je kompenzována část mezd)

• Podporu z programu Antivirus za březen získalo 93 % žadatelů 

• Peníze na účtech z programu Antivirus za březen už má 75 % žadatelů

• V programu Covid I neuspělo 73 % žadatelů.

• V programu Covid II neuspělo 46 % žadatelů.



Shrnutí výsledků

Banky začínají být přísnější

• Přísnější posuzování žádostí o běžné, nezaručené úvěry hlásí 14 % firem, na začátku dubna to 
bylo 6,5 %.

• Změnu v chování bank nezaznamenalo 53 % firem, na začátku dubna to bylo 76 % firem.

• Žádosti o odklad splátek úvěrů vyhověly banky u 16 % firem.



ELA Blockchain Services a. s.

Navýšení základního jmění na celkových 5 milionů Kč

Připojilo se MPO

Na blockchainu podepisujeme smlouvy 

Převedli jsme papírová čestná prohlášení do blockchainu 



ELA Blockchain Services a. s.

Účastníme se hackatlonu – řešení pro přenos výsledků testů

Společný projekt s SDT, Rowan Legal a ČVUT

Úspěšně jsme překonali seed-fázi a nyní se pomalu start-up překlápí do standardně fungující 
společnosti

Zapojených je přes dvě desítky firem a institucí



Důležité datumy

Mezinárodní strojírenský veletrh
5. – 9. 10. 2020

Podzimní valná hromada Elektrotechnické asociace ČR
19. – 20. 11. 2020 u Benešova u Prahy



Elektrotechnická asociace České republiky

Děkujeme za pozornost

Jiří Holoubek
Jan Prokš

www.electroindustry.cz
www.elachain.cz

http://www.electroindustry.cz/
http://www.elachain.cz/

