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• nákupy energií na komoditní burze (pro roky 2022 -2024: 2150Kč/MWh) 
dodavatelem PRE – v letošním roce burza stojí a neobchoduje se (zatím)

• odbory (kolektivní smlouva): v létě začne vyjednávání nové KSVS, očekáváme 
zvýšené požadavky odborů; množství firem které naší KSVS využívají je malé

• dotace na zahraniční veletrhy (MEE Dubaj, Sensor+Test, Hannover)

• tuzemské veletrhy – Amper byl prima, důstojná prezentace elektroprůmyslu
– na MSV se chystáme, poskytneme zázemí firmám i SPČR

Základní činnosti (1/2)



Ampér byl dobrý



• whistleblowing – členy nevyužito

• denní monitoringy veřejných zakázek i tisku

• konference, semináře, setkávání, networking, kontakty, „víme co se děje“ ...

• Zrušená vyhláška 50/1978 – k zákonu 250 zatím nejsou Nařízení vlády, obecně to 
směřuje k většímu důrazu na zodpovědnost firem a lidí – v odpolední části bude 
samostatná prezentace … 

Základní činnosti (2/2)



Spolupráce s MPO a TAČR 
• Klíčová role při vytváření národních strategií v 

relevantní oblasti VaV (RIS3 2021-2027) 

Výzkum vývoj

• Národní plán obnovy
• Trend – 6. výzva (národní peníze)

– 7. výzva (5G technologie,
asi evropské peníze)

• Národní inovační 
platformy



Spolupráce s MPO
• Digitální podnik – I. výzva

Výzkum vývoj

• Virtuální podnik – I. výzva

• Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 
související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity

• Doba příjmu žádostí 7.6.2022 – 7.9.2022
• Nejzazší termín ukončení projektu 31.8.2024
• Alokace – 400 000 000 Kč pro MSP, 200 000 000 Kč pro VP

• Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a 
komunikačních technologií související s výrazným posunem v 
digitalizaci společnosti

• Doba příjmu žádostí 7.6.2022 – 7.9.2022
• Nejzazší termín ukončení projektu 31.8.2024
• Alokace – 1 000 000 000 Kč pro MSP, 500 000 000 Kč pro VP



Výzkum vývoj

Spolupráce s MPO
• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
• Široce zaměřená podpora s celkovou částkou přesahující 81 mld. Kč



Výzkum vývoj

Spolupráce s RVVI
• Nový zákon nahrazující Zákon č. 130/2002 Sb. (Zákon o podpoře výzkumu a 

vývoje z veřejných prostředků)



Spolupráce se SPČR

Spolupráce se SPČR



Spolupráce se SPČR
• Účast v legislativním procesu národním i evropském

• Digitální oblast
• Pracovně-právní oblast
• Stanoviska k aktuální situaci – válka na Ukrajině, zaměstnávání cizinců, 

výpadek subdodávek, chybějící materiály …

• Průzkumy a šetření SPČR
• Operativní, rychlé, aktuální (válka na Ukrajině, ekonomická očekávání, 

strategické oblasti pro ekonomiku, rozpad dodavatelských řetězců, 
zaměstnanci včetně cizinců, dopad ceny energií …) 

• Roční tematické (vývoj v zavádění Průmyslu 4.0 …)

Spolupráce se SPČR



Spolupráce se SPČR

• Společné předkládání projektů pro zaměstnavatelské svazy –
elektronizace vybraných komponent (hlášení o pracovních 
úrazech)

• Spolupráce při MSV

Spolupráce se SPČR



Spolupráce se SPČR

PRODLOUŽENO DO 15. 6. 2022!!!



Spolupráce se školami
• Střední odborné školy a gymnázia
• Technické univerzity

Vzdělávání a školy



Spolupráce se školami
• Plánované exkurze a prezentace ABB
• Návrat ke společným setkáním firem, učitelů technických VŠ 

a SŠ, gymnázií a studentů

Vzdělávání a školy

Potřeby  Možnosti  Předpoklady
Brno  9. – 10. září 2015

Aula FEKT VUT v Brně, Technická 12

Českomoravská elektrotechnická asociace
www.electroindustry.cz



Blockchain

• Blockchain – samostatná prezentace – firma je etablovaná zejména mimo 
asociační firmy
• ISO 9001 a 27001 (kybernetická bezpečnost) 
• Externí penetrační testy 
• Aplikace: vstupní prohlášení, diplomy, telematika, spisová služba 
• Společnost zatím nevydělává a bude dále financována z půjčky od 

soukromého investora v základních parametrech: 5.000.000Kč na tři 
roky, ručení 50% akcií EBS

• Více než 10 nových projektů (viz samostatná prezentace), vnímáme  
zlepšení informovanosti trhu 



Sídlo firmy



Sídlo firmy



Sídlo firmy

• Koupena (prostřednictvím dceřiné Elektrotechnická asociace – servis s.r.o) 
nemovitost na adrese Vídeňská 352, Praha 4

• Na samém okraji Prahy, poblíž Pražského okruhu
• Cca 1.3 km od chystané stanice metra 

• Soubor pozemků o ploše cca 1300m2

• Budova cca 200m2, ve velmi dobrém stavu

• Pronajato na 5 let za 600.000/rok

• Vize: přestavění na kancelářskou budovu, zabydlení podkroví, stavba druhé 
budovy (kanceláře/školení)

• více v samostatné prezentaci
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