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ZÁPIS
z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,
konané dne 23. 5. 2019 v Přerově v hotelu Jana
Odpolední část valné hromady asociace zahájil její prezident Jiří Holoubek, který přivítal hosty
a informoval o odpoledním programu jednání valné hromady.
Úvodní vystoupení
Jiří Holoubek a Jan Prokš, Elektrotechnická asociace ČR ve svém vystoupení prezentovali
jednotlivé činnosti asociace a vyzvali členy, aby se také aktivně do těchto činností zapojovali.
Prezentace je ke stažení zde.
Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR informoval valnou hromadu
o činnostech Svazu. Dále poděkoval asociaci za aktivní činnost ve Svazu.
V květnu proběhly nové volby do orgánů SP ČR, kde je ElA zastoupena v představenstvu Jiřím
Holoubkem, v dozorčí radě Františkem Hálou a Romanem Schifferem, ve smírčím výboru
Františkem Hýbnerem a Tomášem Černým.
V oblasti automatizace vyzývá Svaz ke vzdělávání. Není pravdou, že díky tomuto oboru
přicházejí lidé o práci, jak mylně uvádí OS KOVO. Je třeba tyto informace uvádět na pravou
míru. S automatizací přicházejí nová pracovní místa, která jsme v minulosti neznali.
Dalším problémem na trhu práce je nárůst mezd ve veřejném sektoru, kde je průměrná mzda
vyšší než průměr v podnikatelském sektoru. Do důchodu odchází více lidí, než kolik jich
nastoupí nových (po škole nebo po vyučení). Na trhu chybí cca 400.000 pracovníků. SP ČR
apeluje, aby téma minimální mzdy nebylo politickým tématem.
Oblast infrastruktury/stavebnictví se nedaří dále posunout vzhledem k délce projednávání
novely Stavebního zákona.
Peter Staněk, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ekonomický ústav SAV přednesl své
názory, úvahy a vize v přednášce „Etické souvislosti s nasazováním umělé inteligence“.
-

-

-

Energetika: bude nedostatek energie – nejdůležitějším zařízením se stanou klimatizace
(abychom přežili teploty 40 a více °C) a elektromobilita budou dvě klíčové oblasti spotřeby
el. energie po průmyslu, z těchto důvodů se do 5 let (2022-2023) zvýší cena elektrické
energie o 40–70 % pro koncového uživatele.
Průmyslem 4.0 je ohroženo cca 35–70 % pracovních míst (Německý průmysl přejde
do 10 let na průmysl 4.0 a zlikviduje min. 10 mil. pracovních míst), sociální důsledky však
nikdo neřeší.
Umělá inteligence (AI, UI) - její největší přínos bude v odstranění nadbytečné činnosti
ve všech oblastech společnosti (nebýt otrokem věcí).
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Prezentace nových členských společností
1. Jan Karsten – zástupce společnosti ENGIE Services a.s. Společnost poskytuje komplexní
energetická řešení v oblasti průmyslu, energetiky a technologie budov. Zaměstnává
téměř 400 zkušených pracovníků a dosahuje obrat 1,3 miliardy Kč. Nabízí projektové
a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie
inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, automatizaci, facility
management, technické a energetické služby. ENGIE Services a.s. je součástí
francouzského koncernu ENGIE, který je celosvětovou jedničkou v oblasti energetiky,
technické infrastruktury a energetických služeb. Se svými 150 000 zaměstnanci
působícími v 70 zemích vytváří obrat 66,6 miliard EUR. Prezentace je ke stažení zde.
2. Dalibor Tatýrek představil společnost E9Czech, které vznikla v r. 2017. Prezentace je ke
stažení zde.
3. Kateřina Decknerová se na valné hromadě představila jako nadšená personalistka,
která se zabývá prací s lidmi a ve výrobních firmách. Hlídá legislativu, nastartuje nebo
zefektivní procesy a pomáhá motivovat lidi a budovat dobrou značku zaměstnavatele.
Dále se zabývá vizuálním myšlením, sketchnotingem atd. Ukázka kresby, která byla
vytvořena v průběhu jednání valné hromady je ke stažení zde.
4. David Hlavička ze společnosti Hager Electro s.r.o. představil jak společnost, tak i její
produkty a služby. Více naleznete v prezentaci zde.
Jan Švec ze společnosti SpeechTech vystoupil s prezentací „Automatizované vyhledávání
informací v rozsáhlých audio-video systémech“. Prezentace je ke stažení zde.
Otto Havle, ElA Blockchain Services, a.s. představil nově založenou firmu a možnosti využití
blockchainu v průmyslu. ELA Blockchain services a.s. byla založena Elektrotechnickou asociací
České republiky (ElA) za účelem vývoje, zřízení a provozu blockchainové sítě ElA blockchain.
Jejím hlavním úkolem je poskytovat nezávislou, důvěryhodnou, spolehlivou a trvalou
platformu pro využití technologie blockchainu firmám (právnickým osobám) pro jejich
podnikatelské projekty. Tato platforma je z principu veřejná, přístup produktům (službám)
je však řízen tak, aby bylo možné deklarovanou spolehlivost, důvěryhodnost a kredibilitu
dlouhodobě udržet. Prezentace je ke stažení zde.
Tomáš Černý, advokátní kancelář Černý Legal vystoupil s prezentací „Arbitráž 4.0 – praktická
komparace řešení nejen technického problému v arbitrážním a soudním řízení“. Prezentace je
ke stažení zde.
Otto Daněk, viceprezident Elektrotechnické asociace seznámil valnou hromadu s vývojem
exportu v r. 2018 a v I. čtvrtletí 2019. Prezentace je ke stažení zde.
Poté byl program valné hromady vyčerpán. Prezident asociace Jiří Holoubek poděkoval všem
přítomným za pozornost a jednání valné hromady ukončil.
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ZÁPIS
z 2. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,
konané dne 24. 5. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu asociace.
Program jednání valné hromady
1. Schválení programu jednání valné hromady, volba mandátové komise, volba návrhové
komise, schválení ověřovatele zápisu,
2. Zpráva prezidenta o plnění Programového prohlášení asociace,
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace
v roce 2018 a o stavu členské základny.
4. Úprava stanov Elektrotechnické asociace
5. Elektrošrot v roce 2019, Ing. Jaroslav Vladík, CSc., RETELA, s.r.o.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.
Ad 1)
Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek, který přivítal členské organizace a hosty.
Poté předal slovo předsedajícímu valné hromadě viceprezidentovi asociace Romanu
Schifferovi.
Valná hromada schválila:
• mandátní komisi ve složení: Jan Mika, Alena Miková
• návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Tomáš Černý
Zástupce mandátové komise Jan Mika konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána a
že na valné hromadě je přítomno 32 mandátů s hlasovacím právem (48,5 %), čímž je valná
hromada usnášeníschopná.

Ad 2)
Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš podali informaci
o plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení. Tato prezentace byla součástí
čtvrtečního programu valné hromady.

Ad 3)
Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období
roku 2018 a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout. Celá zpráva je ke stažení zde.
Tabulková část výsledku hospodaření je ke stažení zde.
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Ad 4)
Představenstvo předložilo valné hromadě návrh změny stanov, které reagují na změny
legislativy (spolkový rejstřík). Jednou se změn je zavedení tzv. general counsel asociace, dále
zavedení představenstva jako kolektivního statutárního orgánu (po vzoru SP ČR), tzn.
že všichni členové představenstva budou zapsáni ve spolkovém rejstříku.
Valná hromada tyto změnu stanov schválila jednomyslně.
Ad 5)
Jaroslav Vladík seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření společnosti Retela v roce
2018. Dále informoval valnou hromadu o aktualitách z MŽP a o zákonech týkajících se oblasti
zpětného odběru elektrozařízení. Prezentace je ke stažení zde.
Ad 6)
Jiří Holoubek informoval valnou hromadu o iniciativě děkanů elektrotechnických fakult
veřejných technických univerzit, kteří chtějí společně řešit současné problémy ve školství.
Asociace se k této iniciativě hlásí a bude se pravidelně setkávat s děkany a společně řešit právě
problematiku vzdělávání.
Ad 7)
Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení
jednomyslně. Usnesení valné hromady je uvedeno v příloze tohoto zápisu.

V Přerově, 24. 5. 2019

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

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