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ZÁPIS
z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR
konané dne 30. listopadu 2017 v Táboře
Odpolední část valné hromady asociace zahájil její prezident Jiří Holoubek, který přivítal hosty
a informoval o odpoledním programu jednání valné hromady.
K jednotlivým vystoupením:
Jan Prokš – ředitel Elektrotechnické asociace ČR ve své prezentaci seznámil valnou hromadu
s činnostmi asociace a rovněž shrnul současný rok a seznámil účastníky s naplánovanými
aktivitami pro rok 2018. Prezentace je ke stažení zde.
Prezentace členských společností
IMA (Institut mikroelektronických aplikací) s.r.o. – Jiří Bárta - jednatel
Společnost IMA (založena v r. 1992) se dlouhodobě profiluje jako nezávislé centrum
zaměřené na vývoj a aplikace mikropočítačové elektroniky. Je předním dodavatelem
identifikačních systémů pro českou firemní, veřejnou i státní sféru. Prezentace ke stažení
zde.
HEDO Praha s.r.o. – Petr Doleží, jednatel
Společnost se zaměřuje na překladatelskou činnost převážně v technických oborech:
• elektrotechnika
• strojírenství
• telekomunikace a informační technologie
• automatizace a řízení
• automobilový průmysl
• zemědělská technika
Prezentace ke stažení zde.
ELECOND a. s. – Anatoli Fedorovich Naumov, generální ředitel
Akciová společnost Elecond byla založena v roce 1968. Je to přední ruský výrobce a dodavatel
hliníkových a tantalových kondenzátorů na ruské trhy a také do zemí SNS pro různé
aplikace. Hlavními zákazníky společnosti Elecond jsou podniky z oblasti radio-elektronického
průmyslu, telekomunikací, energetiky, zdravotnických prostředků, železničního průmyslu
a dalších oborů. Systém managementu jakosti podniku splňuje požadavky GOST ISO 90012011, GOST RV 0015-002-2012, ES RD 009-2014, GOST R ISO / TU 16949-2009 (ISO / TS 16949:
2009).
Pozvaní hosté
Dagmar Kuchtová – generální ředitelka SP ČR informovala valnou hromadu o činnosti SPČR,
zejména o tématech, které v Svaz v současnosti řeší. Zmínila připravovanou celoroční kampaň
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na oslavu 100. výročí založení Svazu. Prezentace je ke stažení zde. Dále byly představeny
prioritní oblasti, na které by se měla zaměřit nová vláda.
Milena Jabůrková – viceprezidentka SP ČR hovořila mimo jiné i o nařízení e-Privacy. Současná
podoba nařízení o e-Privacy omezuje svobodu podnikání. Dle stávajícího návrhu zařízení lze
předpokládat zásadní negativní dopad na průmysl a na další rozvoj digitální ekonomiky. Přináší
pro byznys nejistotu, nadměrnou finanční a byrokratickou zátěž. Svaz usiluje o její úpravu ve
spolupráci se Středoevropskou iniciativou, která sdružuje šest zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů střední a východní Evropy. Dále byla zmíněna témata trhu práce a
nedostatku pracovních sil, podpora duálního vzdělávání, dokončení důchodové reformy nebo
rozvoj digitálních technologií.
František Hýbner – viceprezident Elektrotechnické asociace vystoupil s prezentací „Je GDPR
a e-Privacy pro ElA hrozbou nebo příležitostí?“ Prezentace je ke stažení zde.
Karel Neuwirth – konzultant pro ochranu osobních údajů hovořil o dosavadní praxi a zmínil
několik případů, na kterých demonstroval dosavadní uplatňování zákona pro ochranu
osobních údajů. Prezentace ke stažení zde.
Gabriela Jiráková & Tomáš Černý, bpv BRAUN PARTNERS – Ochrana osobních údajů v praxi
vystoupili s prezentací na téma „Ochrana osobních údajů v praxi“. Prezentace je ke stažení
zde.
Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí
vystoupil s prezentací „Jak může stát pomoci firmám při pronikání na zahraniční trhy?“
Prezentace je ke stažení zde. Dále navázala prezentace paní Leškovské z České rozvojové
agentury. Prezentace ke stažení zde.
Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR představil jednotlivé programy
Technologické agentury ČR v roce 2018. Jedná se např. o program veřejných zakázek
v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 nebo program na
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
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ZÁPIS
z 2. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,
konaného dne 1. prosince 2017 v Táboře
Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu asociace.
Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek, který přivítal členské organizace a hosty.
Prezident ZEP SR Vladimír Ondrovič informoval členskou základnu o situaci na Slovensku.
V současné době ZEP sdružuje 80 firem a 18 středních odborných škol a univerzit. Zastupuje
okolo 4.500 zaměstnanců.
Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, volba mandátové komise, volba návrhové komise, schválení programu
jednání valné hromady.
2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace.
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace
a o stavu členské základny.
4. Návrh činností a rozpočtu na rok 2018.
5. Informace o činnosti dceřiné společnosti RETELA s.r.o.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.
K programu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 1)
Valná hromada schválila:
•
•
•

předsedajícím valné hromadě Pavla Priora,
mandátovou komisi ve složení: Michal Mika, Alena Miková, Vanda Petrov
návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Otto Daněk, Pavel Mík

Zástupce mandátové komise Michal Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno
47,2 % mandátů s hlasovacím právem, čímž je valná hromada usnášeníschopná.
Ad 2)
Prezident asociace Jiří Holoubek podal informaci o plnění Programového prohlášení
prostřednictvím prezentace ve čtvrteční části valné hromady. Prezentace zde.
Ad 3)
Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období
01 – 09 / 2017 a o stavu členské základny přednesl člen dozorčí rady pan Jiří Kohout. Jan Prokš
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dále podrobně okomentoval jednotlivé kapitoly tabulkové části plnění rozpočtu k 30. 9. 2017.
Zpráva je ke stažení zde.
Ad 4)
Jan Prokš představil valné hromadě návrh rozpočtu na r. 2018.
Ad 5)
Pan Jaroslav Vladík informoval valnou hromadu o činnostech dceřiné organizace RETELA. Jiří
Holoubek dále podal informaci o akvizici společnosti Retela. Prezentace ke stažení zde.
Ad 6)
• Jiří Holoubek informoval valnou hromadu o odstoupení z představenstva pánů Jiřího
Kuliše a Františka Hrdy.
• Představenstvo kooptovalo za člena Romanu Špačkovou ze společnosti Minerva
Boskovice.
• Byla podána informace, že asociace bude jedním ze zakladatelů společnosti sdružující
kolektivní systémy OEEZ.
• V oblasti ochrany osobních údajů valná hromada uložila asociaci zahájit práce pro
získání akreditaci certifikačního orgánu pro personál.
• Termín následující valné hromady: Přerov, hotel Jana, 24. – 25. 5. 2018.
Ad 7)
Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení
jednomyslně. Usnesení valné hromady je ke stažení zde.

V Táboře, 1. prosince 2017

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

Za správnost:
Jiří Holoubek, v. r.
prezident asociace
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