
VALNÁ HROMADA ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE
aktivity v roce 2022 a plány na 2023



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

• dotace na zahraniční veletrhy v roce 2023 (ČOÚ – MEE Dubaj, 
SPS IPC DRIVES)

• tuzemské veletrhy
• Amper: úspěšný, příští rok „Ostrov Asociace“
• MSV: důstojná prezentace elektroprůmyslu a digitálních 

technologií – společný stánek se SPČR, Industry Night, 
konference

Základní činnosti (1/2)



Kolektivní smlouva vyššího stupně

• Proběhlo jednání – po prvním kole
• navýšení nominálních mezd o 5 %
• příplatky za rizikové práce (rizika specifikovaná dohodou) 10,50 Kč/hod
• Oblast týkající se odměňování platná po dobu 1 roku (ostatní na 2 roky)

• Po dobu účinnosti této kolektivní smlouvy a jejich příloh je
sjednán sociální smír a nelze u člena ElA, na něhož se vztahuje
tato kolektivní smlouva, vyhlásit stávku podle zákona o
kolektivním vyjednávání za podmínky dodržování
pracovněprávních předpisů a platné kolektivní smlouvy.



Ampér 2023

• 21. – 23. 3. 2023, Výstaviště v Brně

• Organizujeme Ostrov Elektrotechnické asociace (v současné době přihlášené 
firmy IMA, LOGAREX, Distrelec)

• Stánek staví BVV

• Konference nebo účast v TV Elektrika??



MSV 2022 – stánek



MSV 2022 – Industry Night



MSV 2022 – konference



MSV 2023

• 10. – 13. 10. 2023, Výstaviště v Brně

• Společný stánek se SPČR, možnost zapojení i členských firem (podobně jako na 
Ampéru)

• Nebudeme organizovat konference, ale aktivně se podílíme na programu TV 
Elektrika a DIGITAL FACTORY

• Zorganizujeme večírek INDUSTRY NIGHT (středa)



• whistleblowing – členy nevyužito

• denní monitoringy veřejných zakázek i tisku

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

Základní činnosti (2/2)



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

relevantní oblasq VaV (RIS3 2021-2027) 

Výzkum vývoj

• Národní plán obnovy
• Trend (např. 7. a 8. výzva k sítím 5G)

• 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 - po prodloužení do 31.10.2022 430 žádostí celková 
dotace > 1,8 mld. Kč

• Nejzazší termín ukončení projektu 31.8.2024

• InvesSce nebo pořízení nových služeb v oblasS informačních a 
komunikačních technologií související s výrazným posunem v digitalizaci 
společnosS

• Doba příjmu žádosT 7.6.2022 – 7.9.2022 – po prodloužení do 31.10.2022 
212 žádosT celková dotace > 384 mil. Kč

• Nejzazší termín ukončení projektu 31.8.2024



Výzkum vývoj

Spolupráce s MPO
• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

• Široce zaměřená podpora s celkovou částkou přesahující 81 mld. Kč

Výzvy plánované v 1Q 2023
• Partnerství znalostního transferu – výzva I
• Inovační vouchery – výzva II
• Klastry – výzva I
• Technologické platformy – výzva Digitální 

podnik – virtuální podnik – výzva I
• Technologie MAS – výzva I
• Poradenství – výzva I
• Expanze finanční nástroj – výzva I



Výzkum vývoj

Spolupráce s MPO
• 5G aliance

• Pracovní skupina PS1 – Sítě 5G pro Průmysl 4.0

Zvláštní prezentace



Výzkum vývoj

Spolupráce s RVVI
• Nový zákon nahrazující Zákon č. 130/2002 

Sb. (Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z 
veřejných prostředků)

• Problematika přímé a nepřímé podpory VaV
aktivit firem – zvláštní prezentace 



Projekt DIGICOM

Spolupráce se ZEP SR

• Název projektu: Digitalizace v podnicích
• Cílem projektu je formou vzdělávacího programu 

zvýšit povědomí o digitální 
transformaci, pokročilé automatizaci a robotizaci 
v mikro, malých a středních podnicích.



Projekt DIGICOM

Připraveno 5 vzdělávacích modulů:
• DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PODNIKU 

A PRŮMYSL 4.0
• DATA, INFORMACE, ZNALOSTI
• BYZNYSOVÝ MODEL PODNIKU
• OPERAČNÍ MODEL PODNIKU
• LIDÉ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ 

FIRMY

Digitální
transformace firem
Osnova kurzu pro podnikatele

Názov projektu: Digitalizácia v podnikoch
Akronym: DIGICOM

Kód projektu: 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706

Můžeme rozšířit o vzdělávací moduly:
• ENERGETICKÝ MANAGEMENT
• CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA



• Účast v legislaqvním procesu národním i evropském
• Digitální oblast
• Pracovně-právní oblast
• Stanoviska k aktuální situaci – válka na Ukrajině, zaměstnávání cizinců, 

výpadek subdodávek, chybějící materiály, energeSka …

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

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

• Roční temaScké (vývoj v zavádění Průmyslu 4.0 …)

Spolupráce se SPČR



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

Spolupráce se SPČR



MSV 2022 – Vítěz ceny SPČR za Průmysl 4.0



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

Vzdělávání a školy



Spolupráce se školami
• Exkurze do ABB – Jablonec nad Nisou, Brno, Praha
• ElectroJobs 2022 – setkání škol a firem na FEKT VUT v Brně 

Vzdělávání a školy



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

• 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), kultivace pozemku

• Architekt Patrik Kotas



Rozpočet asociace

Struktura příjmů (8MKč)

• Využívat dále uložené prostředky? 
Budou nám chybět na dostavbu 
nemovitosti?

• Zvyšovat členské příspěvky? 
Neměnily se 22 let!!!

• Rušit některé činnosti?
Ale které? 

41%

22%

26%

11%
příspěvky
rezerva
ostatní činnost
výnosy z majetku



Platební řád – aktuální a navýšený o 10 %

Skupina Počet zaměstnanců
Roční členský 

příspěvek – aktuální
(v Kč)

Roční členský 
příspěvek – navýšený 

o 10 % (v Kč)

I. Neziskové organizace a fyzické osoby 10 000 11 000

II. 1 – 10 36 000 39 600

III. 11 – 25 51 000 56 100

IV. 26 – 50 65 000 71 500

V. 51 – 100 80 000 88 000

VI. 101 – 250 95 000 104 500

VII. 251 – 500 120 000 132 000

VIII. 501 – 1000 150 000 165 000

IX. 1001 – 1500 180 000 198 000

X. 1501 – 2000 205 000 225 500

XI. 2001 – 4000 275 000 302 500

XII. 4001 – 6000 365 000 401 500

XIII. 6001> 540 000 594 000



Jan Prokš

proks@electroindustry.cz

Jiří Holoubek

holoubek@electroindustry.cz

mailto:proks@electroindustry.cz
mailto:havle@elachain.cz

