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VALNÁ HROMADA, 19. 11. 2020



Program

A. Správní část valné hromady

B. Přednášková část valné hromady (přibližně od 14. hodiny)



Program

A. Správní část valné hromady
1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady.
2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace – prezentace činností.
3. Blockchain: zpráva o činnosti ELA Blockchain services a.s.
4. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, 

o hospodaření asociace za období 1–10/2020 a o stavu členské základny.
5. Představení a schválení rozpočtu na rok 2021.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.

B. Přednášková část valné hromady (přibližně od 14. hodiny)



Program

A. Správní část valné hromady

B. Přednášková část valné hromady (přibližně od 14. hodiny)
1. Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade
2. Petr Vítek, tajemník 5G aliance na Ministerstvu průmyslu a obchodu
3. Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech
4. Michalis Busios, ředitel MSV, Veletrhy Brno, a.s.
5. Aleš Malý, Innovation Manager PILZ s.r.o.
6. Tomáš Mezník, Misterine s.r.o.



Program

A. Návrhová komise: návrh: JUDR. Tomáš Černý, Ing. František Hýbner
B. Ověřovatel zápisu: JUDr. Tomáš Černý
C. Mandátová komise: návrh: Alena Miková, Ing. Michal Mika
D. Program: viz. předchozí slide



Zpráva o plnění programového 
prohlášení

Informace ke COVIDu

Standardní činnosti asociace
• veletrhy
• nákup energií
• monitoringy
• kolektivní smlouva

Nákup nemovitosti

Rozvoj blockchainu



Informace ke COVIDu

Informace ke COVIDu
• nečitelné kroky vlády
• nefungující programy (snad jen kurzarbeit)
• pozor na homeoffice – mnoho legislativních zákoutích, zaměstnavatel je zodpovědný i za 

„domácí“ pracoviště a této odpovědnosti se zaměstnanec nesmí vzdát (nemá právo se jí 
vzdát)

• nejasnosti kolem nákladů na ochranné pomůcky

• změny v organizaci práce, tlak na dokončování digi-projektů, zvýšené náklady na ochranné 
pomůcky

• z naší branže jsou nejvíce postižení veletrhy a konference – oproti tomu průmyslová 
elektronika, IT firmy a B2C business hlásí i nárůsty

• většina firem neroste, ale ani neklesá; 95% firem se vejde do poklesu 20% - naší výhodou je 
diverzifikace v různých sektorech a odvětvích (od surovin a kritické infrastruktury až po 
zpracovatelský průmysl a služby)



Členská základna

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



Zahraniční veletrhy

Letošní akce zrušeny, 1Q 2021 značně nejistý
Virtuální veletrhy

MPO / ČOÚ 2021
• MEE Dubaj – letos úspěšně proběhlo
• Hlaste se na MEE Dubaj 2021
• SPS Norimberk 2021

CZECHTRADE / NOVUMM a NOVUMM KET
podpora zahraničních kanceláří, služby zdarma 

více ve vystoupení generálního ředitele CzechTrade 
pana Radomila Doležala v přednáškové části VH



Tuzemské veletrhy

2020: Amper i MSV zrušeny

2021: Amper: snad, dle aktuální situace

MSV: ano (buď bude covid poražen (vakcína) nebo se s ním naučíme žít) 
– více viz. vystoupení ředitele MSV pana Michalise Busiose



Nákup energií

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

Odchylky od sjednaného množství ano!

V případě zájmu kontaktujte sekretariát ElA

Ceny energií klesly a možná stále klesají, zeptejte 
se svých nákupčích, kolik platíte



Veřejné zakázky

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

Zavedli jsme sekci Elektromobilita



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



Kolektivní smlouvy vyššího stupně

KSVS
• probíhá jednání s OS KOVO
• odbory chtěly 3% mzdový nárůst nad inflaci
• my požadujeme nesjednání mzdového vývoje
• kterých se to týká jsou informováni: pokud máte odbory, dejte nám vědět



Nákup nemovitosti

Sídlo ElA
• za prostředky utržené za RETELA plánuje ElA pořídit sídlo: 

• pro sebe
• pro ElA Blockchain services
• pro další zájemce: máte-li zájem, dejte vědět

• lokace: Praha 4
• velikost: cca 300-700 m2 dle konkrétních podmínek



Sídlo ElA

Budějovická 598/144, 140 00 Praha 4

Prodávající: PSN s.r.o.

Kupní cena: 38 mil. Kč

Projekt a rekonstrukce: 15 mil. Kč 

Stavební povolení a začátek rekonstrukce: 
02/2021

Založena 100% dceřiná společnost asociace:
Elektrotechnická asociace – servis s.r.o.



Nákup nemovitosti

Přízemí (152m2) a tři nadzemní podlaží (145m2, 145m2 a 135m2) = 577 m2 celkem

V přízemí 2x showroom (78m2 a 52 m2), suterén (52m2;technologie) a garážové stání pro 9 aut

Předběžný zájem: EBS, PILZ, Schmitt & Schmitt   … Hlaste se co nejdříve, ať můžeme vaše 
případné požadavky zahrnout do rekonstrukce objektu.



Nákup nemovitosti



Nákup nemovitosti



Nákup nemovitosti



Nákup nemovitosti



Nákup nemovitosti



Nákup nemovitosti

Chcete bydlet s námi? Hlaste se co nejdříve, ať můžeme vaše případné požadavky zahrnout do 
rekonstrukce objektu.
Nabídněte technologie!

Pro správu nemovitosti a výkon dalších služeb byla založena dceřiná společnost
Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.

jednatelé: Jan Prokš, František Hýbner (nad 1 mil. společně)

dozorčí rada: Dagmar Negrová, Michal Tišer, Michal Nevěřil (předseda DR)

Základní jmění 2.000.000 Kč, další zdroje jako výpůjčka od ElA dle aktuálních daňových předpisů



Dohled nad trhem

pracovní skupina asociace
součást evropských struktur MSSI



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
• požadavek: ukotvení homeoffice v nekogentní části legislativy!!



Úspěchy členů v roce 2020

• 1. místo za průmysl 4.0 v roce 2020 od SPČR získala firma

BLUMENBECKER PRAG

• Cenu za průmysl 4.0 v roce 2020 od SPČR získala firma

ELA BLOCKCHAIN SERVICES

• Cenu TAČR v roce 2020 získala firma

SPEECHTECH



Další spolupráce se SPČR v oblasti P4.0

Cena za Průmysl 4.0 - viz předchozí slide

Průzkum SPČR k zavádění Průmysl 4-0 ve firmách
• nůžky mezi firmami se v oblasti digitální transformace budou ještě více rozvírat
• klesl podíl firem, které digitální transformaci svěřují výhradně IT oddělení (loni 33 %, letos 24 %)
• malé procento firem, které si uvědomují potřebu zvyšování digitálních dovedností a znalostí 

všech zaměstnanců ve firmě
• klesající trend v docenění konceptu Průmysl 4.0 pro poskytování nových služeb ke stávajícím 

produktům
• pokles nasazování prvků P4.0 do výroby a naopak nárůst jejich využívání v administrativě
• postupné zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti (nejen "pošta", ale i ostatní 

"technologická" data)
• první pilotní projekty se daří nejlépe realizovat ve středně velkých firmách

Videokonference SPČR k tomuto tématu včetně prezentace studie o dopadech P4.0 na firmy 
(CERGE-EI) a prezentací TOP5 Ceny za Průmysl 4.0 v úterý 24.11.2020 od 10:00 na MS Teams



Další spolupráce se SPČR v oblasti P4.0

Jednání o zmírnění dopadu Zákona č. 348/2005 Sb., který 
veřejnoprávním institucím - Český rozhlas a Česká televize zaručuje 
stálé příjmy určené k plnění zákonem uložené veřejné služby v 
oblasti rozhlasového a televizního vysílání
• na základě Zákona je provozovatel - právnická osoba povinen 

platit měsíční poplatky z každého přístroje
• televizory využívané pouze jako zobrazovače technologických 

dat (výrobní linky a jiná čistě technologická zařízení) nebo jako 
zobrazovače ekonomických a kvalitativních ukazatelů

• televizory nevyužívají tuner pro příjem televizního signálu
• cena monitorů pro výpočetní techniku je nesrovnatelně vysoká 

oproti ceně televizorů se stejnými úhlopříčkami
• diskutabilní jsou velkoplošné televizory v zasedacích 

místnostech sloužící k prezentacím, případně videokonferencím



Další spolupráce se SPČR v oblasti P4.0

Jak z toho ven?
• Jednoduchá změna legislativy? Nejjednodušší by byla změna: V § 2 odst. 4 se doplňuje nové 

písmeno f), které zní:
(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají
f) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně ve výrobních procesech a výhradně pro účely 

zobrazování informací související s těmito procesy. Ale to není tak jednoduché - není politická vůle
• Provést úpravu, která zajistí, že zařízení nebude technicky způsobilé k individuálně volitelné 

reprodukci televizního vysílání - těžko prokazatelné a při "amatérských" úpravách ztráta garancí
• Jednání MK (Rejent), MPO (Schneider), ČT (zatím ???) a SPČR (Ferdus, Holoubek) a přesvědčování 

se navzájem
• Máte-li další nápady a argumenty SEM s NIMI!!!



Spolupráce se školami

Seminář Průmysl 4.0 pro maturitní ročníky gymnázií
• letošní školní rok již pátý
• kromě GJŠ Přerov postupně i Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek, České Budějovice, 

Žďár nad Sázavou
• jednotlivá témata postupně zajišťována i členskými firmami ElA
• od března 2020 jen distančně, ale zvládli jsme i některé exkurze

Spolupráce s technickými univerzitami
• členské firmy se podílejí na zadávání a konzultování bakalářských a diplomových 

prací
• prezentace současného elektrotechnického průmyslu ČR v rámci bakalářského 

studia na FEKT VUT v Brně – v tomto akademickém roce asi distančně
• v rámci distanční výuky při 1. vlně pandemie COVID-19 častější brigády studentů ve 

firmách



Konference, prezentace

Strojírenské fórum 2020 – podzim - INTELIGENTNÍ VÝROBA
• odpolední část - průmyslová automatizace
• organizátor Exponex
• odborný partner ElA společně se SST a IA ČR
• hlavní partner PILZ
• některé prezentace ke stažení na webu konference, 

kompletní videozáznamy u organizátora



ELA Blockchain Services a. s.

Navýšení základního jmění na celkových 5 milionů Kč

Představenstvo: Otto Havle (předseda), Jan Prokš, Stanislav Adamec
Dozorčí rada: Jiří Holoubek (předseda), Tomáš Černý, Dagmar Negrová→Michal Tišer

Firma: ze start-upu standardní firmou
3 zaměstnanci
zavádění ISO 9/27001
rozšířená síť: nody v Tokio a na Taiwanu
spolupráce s Advantech (globální korporace s obratem 1.6 miliardy USD)
ČR: síť po institucích, spolupráce s TÜV SÜD Czech 



ELA Blockchain Services a. s.

Účastníme se hackatlonu – řešení pro přenos výsledků testů

Společný projekt s SDT, Rowan Legal a ČVUT

Projekty v ÉTA, Doprava 2020, OPPIK a eDIH

Kardinální otázka: začne vydělávat dříve než dojdou peníze?
Patrně ne →hledáme partnera pro vstup, který disponuje nejen finančními zdroji,
ale i lidskými



Důležité datumy

AMPER 2021
16. – 19. 3. 2021

Valná hromada
předběžně 20. – 21. 05. 2020 v Přerově

MSV
13. – 17. 9. 2021



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/

