
VALNÁ HROMADA
ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

STÁLE 

JEŠTE ONLINE :-(



Členská základna

61 členů ■ cca 70 mld. Kč / rok ■ 15.500 zaměstnanců

Nové členské 
firmy



Prezentace pro valnou hromadu

Standardní činnosti asociace
• veletrhy
• nákup energií
• monitoringy

Legislativní focus na koronavirus (krizový štáb při SPČR)

Rozvoj blockchainu



Tuzemské veletrhy

AMPER 2021 přesunut na 2022
• Vlastní stánek – hnízdo ElA
• Přesunutí podmínek na rok 2022
• Stánek by měl být identický, ALE
• Máte-li zájem o účast v hnízdě ElA 2022, hlaste se již nyní!

MSV 2021
• Hnízdo ElA - každý svůj stánek, společné zázemí, energie, 

jednací prostor… Rastry se zatím neřeší
• Konference k blockchainu
• Zapojení do programu Digitální továrna 2.0
• Industry Night – pokud pravidla dovolí



ElA na MSV 2019



Zahraniční veletrhy

MPO / ČOÚ 2021
• Middle East Energy, Dubaj / 14. – 16. 6. 2021
• SPS (IPC DRIVES), Norimberk / 23. – 25. 11. 2021
• příspěvek MPO – hlaste se!
• Pro 2022 zatím zařazený SPS IPC Drives, Norimberk – 11/2022

Teritoriální semináře: 

• proběhla energetika v Lotyšsku
• chystáme energetiku a průmyslové celky MercoSur



Konference & semináře

ENERGIE PRO BUDOUCNOST
AMPER i MSV

JAK NA ROBOTA
AMPER i MSV

Webináře
Tendry v lotyšské energetice / s CzechTrade a MZV
3 snadné aplikace pro koboty od OnRobot / s Onrobot
Sítě 5G v průmyslu / se SPČR
Výhody umělé inteligence a blockchainové technologie ve 
výrobních procesech / EBS

Pokud chcete prezentovat vaše téma či máte požadavek na 
zařazení nějaké oblasti, dejte nám prosím vědět –
připravíme podobný seminář. Pro členy ElA je služba 
samozřejmě zdarma.



Projekty IPCEI

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá významné inovační projekty v oblasti designu procesorů a čipů pro 
umělou inteligenci, designu čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoje a výroby těchto 
čipů v Evropě, pokročilých technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro 
radiofrekvenční a výkonová zařízení.

Cílem je snížit zásadním způsobem závislost na dovozu surovin a technologií a zajistí konkurenceschopnost 
průmyslu EU na světových trzích.

Nový koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení.



Veřejné zakázky

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



Nákup energií

Komoditní burza Kladno
Pro 2021 nakoupeno: 
VN = 1241 Kč / MWh
Kolik jste platili vy?

Nákup energií pro 2022: hlaste se do konce 
června!!



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

Elektrotechnická asociace je hrdým partnerem portálu
www.elektro40.cz od FCC PUBLIC s. r. o.

http://www.elektro40.cz/


Dohled nad trhem

pracovní skupina asociace
součást evropských struktur MSSI



Spolupráce se školami

• zástupci ElA a jednotlivých členských firem při výuce
• periodicky každý rok (VUT, ČVUT, ZČU, JČU, VŠB-TU …) - letos doposud zatím online a 

podklady pro e-learning, ALE v akademickém roce 2021-22 už opět PREZENČNĚ
• pravidelná výuka – úspěšná snaha proniknout i na gymnázia a průmyslovky – seminární práce 

ad hoc – letos pokus o kombinaci z více středních škol díky online výuce
• diplomky, bakalářské práce, zaměstnání při studiu – letos dobrá zkušenost se studenty z 

uzavřených škol
• Fórum průmyslu a vysokých škol, Průmyslové rady
• zapojení studentů do programu MSV
• exkurze nebo krátkodobé stáže učitelů - ZKUSTE SE ZAMYSLET A NABÍDNOUT



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
• snaha o jasný výklad povinností zaměstnavatelů v oblasti Home Office – viz dopis MPSV
• spolupráce na návrhu zákona - opatření nekončící s ukončením nouzového stavu 17.5.2020

ü platnost zdravotních prohlídek zaměstnanců
ü platnost vykonaných přezkoušení a osvědčení (Vyhl. 50, BOZP, …. )
ü do konce roku 2020

Firemní očkování !! - příklad Třinecké železárny



Cena za Průmysl 4.0

• Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje soutěž, ve které ocení firmy za 
inovativní technologie, postupy, produkty, služby ....

• Popularizace českého průmyslu a profilování ho jako „moderní a 
inovativní průmysl“ u veřejnosti.

• Do soutěže se může přihlásit firma se zajímavým inovativním 
projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo 
nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0.

• Účast v soutěži není zpoplatněna.
• Do 31. 5. 2021 na www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0
• Slavnostní vyhlášení na Sněmu SPČR na MSV 2021 v Brně
• Vybráno 5 nejlepších počinů nebo projektů - jejich prezentace na 

sněmu
• Vyhodnocení a finanční ocenění nejlepšího
• Exkluzivní partnerství - Česká spořitelna
• V roce 2020 mezi 5. nejlepších projektů: Blumenbecker a EBS

http://www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0


Svaz průmyslu a dopravy ČR

Činnosti z oblasti digitální agendy:
• Pracovní skupina pro digitální transformaci firem
• Pracovní skupina 5G aliance pro průmyslové areály a aglomerace
• Jednání o zproštění povinnosti platit televizní poplatky
• Jednání o problematických pasážích návrhu novely zákona o autorském právu (rozpor s 

potřebami VaV v oblasti umělé inteligence)
• Jednání o národní regulaci v oblasti Cloud Computingu
• Stanoviska a vyjádření k další legislativně - regulační agendě národní i evropské 

(občanské průkazy, archivnictví, vojenské zpravodajství …., DMA, DSA …)



ELA Blockchain Services a. s.

Navýšení základního jmění na celkových 5 milionů Kč

Náš blockchain proniká do Asie – Advantech

ČSN EN ISO 27001 – Kybernetická bezpečnost
ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality 



ELA Blockchain Services a. s.

Účastníme se hackatlonu – řešení pro přenos výsledků testů

Společný projekt s SDT, Rowan Legal a ČVUT

Úspěšně jsme překonali seed-fázi a nyní se pomalu start-up překlápí do standardně fungující 
společnosti

Zapojených jsou tři desítky firem a institucí



Nemovitost

Hledáme vhodný objekt

V současné době máme jeden vytipovaný 
v Praze - Kunraticích

Budeme informovat, jak se jednání odvíjejí



Nemovitost



Důležité datumy

Česko-taiwanské obchodní dny
15. – 17. 6. 2021 (online)

Setkání členů ElA na CEITEC v Brně
17. 6. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh
8. – 12. 11. 2021

Podzimní VOLEBNÍ valná hromada Elektrotechnické asociace ČR
18. 11. 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/

