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Na základě usnesení valné 
hromady, která se v listopadu 
1991 konala v Potštejně, Ing. 
Prior, Ing. Frühauf, JUDr. 
Kopeček a Ing. Hýbner požádali 
ministerstvo vnitra o registraci 
asociace ve smyslu zákona o 
sdružování občanů. Ode dne 
15.ledna 1992 je 
Českomoravská elektrotechnická 
asociace takto  registrována a 
též od tohoto data vystupuje již 
jako samostatná právnická 
osoba - zaměstnavatelský svaz. 
V lednu 2016 proběhla změna na 
současný název.



Co předcházelo ?

Ø Počátky sdružování průmyslníků, také i elektrotechniků, spadají do konce 19. století. 
Ø Elektřinu přinesla druhá průmyslová revoluce. V monarchii se elektrotechnický průmysl 

rozvíjel zejména v Čechách a na Moravě, ale tento byl po válce silně podfinancovaný 
a i velkým průmyslovým firmám po ztrátě válečných zakázek hrozil krach. Očekával se však 
poválečný boom. Československo ovšem v té době nemělo žádný větší podnik, který by 
sám či ve spolupráci s jinými mohl stavět elektrárny, rozvodné sítě, hromadně vyrábět 
elektrické stroje, součástky, ale ani prostředky pro měření, telekomunikaci a další 
užití elektřiny. 

Ø Vytvářela se nová lobby podporující podnikání, vzdělání, ale i politiku. Rozpadlá monarchie 
s kuriovým volebním systémem do zemských sněmů vytvořila očekávání, že i ústava nové 
republiky poskytne  průmyslníkům účast na řízení státu. Ústava se však teprve formovala 
a byla přijata až v roce 1920 na jiných principech. 

Ø 18. června 1918 vznikl Český svaz průmyslníků, který má svého pokračovatele ve Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.  Profesní sdružení elektrotechniků vzniká o rok později.



Navazujeme na naše předchůdce

Vladimír List (1877-1971), od roku 1907 
profesor a v letech 1917–1918 i rektor 
České vysoké školy technické v Brně byl 
znám svými teoretickými pracemi i 
praktickými zkušenostmi. Stal se v roce 
1919 prvním předsedou ESČ. Jeho 
odkaz pro současnost je především ve 
standardizaci, kterou si vynutila zvýšená 
hromadnost výrob. Podílel se na 
vytvoření nejen československé 
společnosti normalizační (1922), ale i 
Mezinárodní normalizační federace – ISA 
(1926), které v letech 1932-1934 
předsedal.



Souběžně se obnovuje Svaz průmyslu (a dopravy)
Ø Federálního ministerstvo elektrotechnického průmyslu zaniká v roce 1988, eviduje v tomto resortu 124 

tis. zaměstnanců, další zaměstnanci v elektrotechnice byli v FHMTS a družstvech.
Ø Ve s.p. Elektroprojeka Praha, závod INTRA, se schází lidé se zájmem založení nové struktury 

podnikatelů, je podpora Ing. Miroslava Grégra, a dalších vedoucích pracovníků  ministerstva na
vytvoření nového subjektu, který by při privatizací hájil zájmy podnikatelů.  

Ø Prvá samostatná schůze zástupců elektrotechnických firem v Praze, v domě Legii na nám. 
I.P.Pavlova, se konala dne 19. června 1990. Sešlo se 42 zástupců elektrotechnických firem, ty 
projevily vůli sdružit se. 

Ø Souběžně již některé elektrotechnické firmy také spoluzakládají Svaz průmyslu České republiky. 
Mimořádná valná hromada Svazu dopravy dne 17. září  1990 se konala v Děčíně, již se jí zúčastnili 
zástupci elektrotechnických firem a deklarovali ustanovení Elektrotechnické sekce Svazu průmyslu a 
rozhodli přesunout sekretariát sekce z INTRA do sídla SP ČR v Praze 1, Mikulandská 7, tajemníkem 
této sekce se stává František Hýbner, prezidentem sekce byl zvolen Ing. Jiří Skála z TESLA 
Lanškroun. 

Ø V dokumentech Svazu průmyslu je ale elektrotechnická sekce se samostatným vedením připomínána 
již od schůze 19. června 1990, toto datum můžeme považovat za obnovení sdružení podnikatelů 
elektrotechnických firem ve struktuře zaměstnavatelského a podnikatelského svazu.



Před námi privatizace
Nové struktury zaměstnavatelských svazů, i když byly opřeny o stávající legislativu, se vyvíjely
překotně, pro všechny zainteresované osoby to byla činnost nová a neznámá. Všichni šli za
společným cílem - vytvoření demokratického průmyslového a zaměstnavatelského svazu. Vzhledem k
tomu, že členy svazu byly státní podniky, nelze opomenout podporu státních zaměstnanců. U kolébky
novodobého sdružení průmyslníků – elektrotechniků stáli:
Ø Ing. Miroslav Grégr, první prezident Svazu průmyslu ČR, pozdější ministr,
Ø Ing. Pavel Prior, pozější viceprezident SP ČR, který vytvářel lobby zaměstnavatelů,
Ø Ing. František Hýbner, systémový inženýr, který vytvářel lobby elektrotechniků,
Ø Václav Hudský, ředitel Elektroprojekty Praha, který umožnil vybudovat prvý sekretariát nového

sdružení elektrotechniků,
Ø Ing. Jiří Skála, ředitel s.p. TESLA Lanškroun, který přijal funkci prvého prezidenta elektrotechnické

sekce SP ČR,
Ø Ing. Josef Hybš, CSc., vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu, který elektrotechnickou

sekci uznal jako partnera ministerstva pro jednání o restrukturalizačních změnách v
elektrotechnice a jako oponenta privatizačních projektů.



Zakládající firmy sekce dle společenské smlouvy

Ve výčtu firem a osob spoluzakládajících Elektrotechnickou sekce SP ČR nelze zapomenout na
ředitele podniků, kteří se přihlásili ke společenské smlouvě SP ČR. Dle archivovaného dokumentu -
usnesení Obvodního soudu Praha 1 ze dne 21. května 1990, SPZ 2554/90 ke společenské smlouvě o
založení Svazu průmyslu České republiky přistoupily společnosti:

Elektroporcelán Louny, s.p., CHIRANA, s.p. Brno, Kancelářské stroje, obchodní podnik, Metra
Blansko, s.p., Minerva Boskovice, s.p., Projekta, projektový, inženýrský a konzultační podnik Praha, ze
skupiny TESLA to byla TESLA s.p., Praha . TESLA, s.p. Brno, TESLA ES, koncern Rožnov, Hradec
Králové, TESLA, s.p. Kolín, TESLA s.p. Přelouč, TESLA – Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,
s.p., TESLA – Výzkumný ústav telekomunikací, Praha, TESLA Rožnov s.p., UTRIN – Ústav technického
rozvoje a informací, Praha, Závody průmyslové automatizace Jinonice, s.p., Závody silnoproudé
elektrotechniky Praha, kombinát. Mezi zakládajícími členy SP byla také SAFINA s.p., která se však
členem naší asociace stala značně později. Po červnové schůzi (19. 6. 1990) již v sekci vystupovala
také Aritma Praha, Eltos, Elektroprojekta Praha, Elektro-Praga Jablonec, Elektrosignál Praha, Chirana
Modřany, Chirana Praha - Strašnice, Chirana OTS, Kablo Velké Meziříčí, METRA Blansko, MEZ
Brumov, MEZ Frenštát, MEZ Náchod, MEZ Postřelmov, OEZ Letohrad,TESLA Blatná, TESLA
Holešovice, TESLA Jablonné nad Orl., TESLA Karlín, TESLA Lanškroun, TESLA Liberec, TESLA
Litovel, TESLA Pardubice, TESLA Valašské Meziříčí, VUES Brno, Výzkumný ústav zdravotnické
techniky, ZEZ Žamberk, ZPA Brno, ZPA Nová Paka, ZPA Nový Bor, a ZPA Ústí nad Lab.
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Počet členských společností stále narůstal a v katalogu, který vyšel v dubnu 1992 je již uvedeno
107 společností, se kterými asociace spolupracovala. Byla to však přechodná záležitost vzniklá
nedokončenou privatizací, nevyjasněnou otázkou povinného členství v komorách a svazech. První
samostatný katalog asociace z dubna 1994 eviduje 47 členských společností.
Elektrotechnická sekce Svazu průmyslu začala již po listopadové valné hromadě v roce 1991 užívat 
název Českomoravská elektrotechnická asociace, ale do podvědomí členů se dostal tento nový název 
až ve spojení s logem asociace.

Logo vzniklo jako autorský návrh Ing. Jana Jalovce a zejména po vytvoření nového 
samostatného právního subjektu. Logo asociace vzniklo z počátečních slov 
„elektrotechnická asociace“ a graficky použitými písmeny znázorňuje měřící přístroj 
s deprézskou soustavou. V roce 2000 bylo toto logo rozšířeno vzorem, který užívá 
vkomponovanou státní vlajku. Logo se stává ochrannou známkou asociace. Byly snahy 
i o užití jiných značek. Bohužel, značku původního ESČ vlastnila státní zkušebna. 
Pokus byl i o získání jedné z nejstarších značek, která v elektrotechnice na našem 
území byla užita (cca z roku 1880), a to byla značka firmy Křižík. František Křižík byl 
jedním z iniciátorů sdružování českých elektrotechniků na území tehdejší monarchie. 
Bohužel, tato značka byla pro nás drahá, byla prodána jinému subjektu z důvodu 
zachování značení elektroměrů z Prešova. 
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Ø Na základě usnesení valné hromady, která se v listopadu 1991 konala v Potštejně, Ing. Prior, Ing.
Frühauf, JUDr. Kopeček a Ing. Hýbner požádali ministerstvo vnitra o registraci asociace ve smyslu
zákona o sdružování občanů. Ode dne 15. ledna 1992 je Českomoravská elektrotechnická
asociace takto registrována a též od tohoto data vystupuje již jako samostatná právnická osoba -
zaměstnavatelský svaz. Zůstává členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ø Dne 26. listopadu 1992 na valné hromadě opět v Potštějně se stává prezidentem asociace Ing.
Josef Hybš, CSc. a ředitelem asociace Ing. František Hýbner. Viceprezidenty zůstali Ing. Frühauf a
JUDr. Kopeček, v představenstvu asociace pracovali Ing. Milan Koflák, Ing. Ivan Kordač, Ing. Jiří
Martinec, Ing. Milan Pavlica, Ing. Pavel Prior, Ing. Rudolf Vrabec a Ing. Josef Zvěřina. Na této valné
hromadě byla poprvé ustavena skupina pro kolektivní vyjednávání a asociace se takto nejenom de
jure, ale i de facto stala zaměstnavatelským svazem.



Prezidenti Elektrotechnické asociace České republiky

Ing. Jiří Skála, ředitel TESLA Lanškroun, 6/1990 až 5/1991 (sekce SP ČR)

Ing. Ivan Kordač, ředitel TESLA Holešovice 5/1991 – 10/1991 (sekce SP ČR)

Ing. Pavel Prior, ředitel Kancelářské stroje Praha, 10/1991 – 11/1992

Ing. Josef Hybš, CSc., prezident v plném pracovním poměru, 11/1992 – 5/2203

Ing. Stanislav Adamec, generální ředitel OEZ, 6/2003 – 11/2015

Ing. Jiří Holoubek, předseda představenstva ELCOM a.s., 11/2015 - dosud



Zaměstnanci asociace
Ing. František Hýbner, tajemník sekce, ředitel asociace, senior manager. 1990 – dosud.

Marie Šmatlánková, sekretářka a účetní, 1991 – 1992

Ing. Josef Hybš, CSc., prezident asociace, 1992 – 2006

Marie Mlejnková, ekonom asociace, 1992 – 2008

Vladislav Havel, referent a řidič, 1992 – 2005

Markéta Stefanová, referent, 2003 - 2005

Ing. Radek Fidrant, referent, 2006 - 2008

Ing. Jan Prokš, PhD., zástupce ředitele asociace, ředitel asociace, 2005 - dosud

Lucie Mlejnková, ekonom asociace, 2009 – 2011

Alena Miková, projektový manag, 2011 - dosud

Ladislav Sojka, referent, projektový manager, 2011 - dosud

Dále s asociací trvale spolupracoval Ladislav Sležek (OSVČ), 1992 do 2014



Sídla asociace

1990 Praha 3, Vlkova 6 (Elektroprojekta Praha, závod INTRA)
1991 Praha 1, Mikulandská 7 (Svaz průmyslu ČR)
1993 Praha 1, Ve Smečkách 33
1994 Praha 8 – Karlín, Pobřežní 46
1996 Praha 4, Dačického 10
2006 Praha 4, Polygon House, Doudlebská 5
2017 Praha 4, Zelený pruh 95/97, Braník

17. 1. 2022 asociace kupuje za účelem nového sídla dům v Praze 4 – Kunratice, Vídeňská 352/150



2. prosince 2021, Třeboň

Asociace volí členy představenstva ELA na nové funkční období: 
Ø Daněk Otto, ATAS elektromotory Náchod, a.s., předseda představenstva (zvolen 

viceprezidentem asociace)
Ø Hála František, TESLA, akciová společnost, předseda představenstva 
Ø Holoubek Jiří, LJ FUTURE a.s., statutární ředitel (zvolen prezidentem asociace)
Ø Hýbner František, OSVČ, soudní znalec (zvolen viceprezidentem asociace)
Ø Janypka Vladimír, ABB s.r.o., Obchodní a marketingový ředitel 
Ø Konečný Jiří, ELKO EP, s.r.o., jednatel 
Ø Lahoda Martin, PHOENIX CONTACT, s. r. o., jednatel 
Ø Mika Michal, LOGAREX Smart Metering, s.r.o., jednatel 
Ø Nevěřil Michal, Pilz Czech s.r.o., jednatel 
Ø Papírek Tomáš, DELONG INSTRUMENTS a.s., viceprezident 
Ø Schiffer Roman, OEZ s.r.o., jednatel (zvolen viceprezidentem asociace)
Ø Špačková Romana, Minerva Boskovice, a.s., předsedkyně představenstva 
Dle stanov ELA je členem představenstva ředitel asociace Jan Prokš.



2. prosince 2021, Třeboň

Asociace volí členy dozorčí rady ELA na nové funkční období: 
Ø Adamec Stanislav, FVE BS s. r.o., jednatel  (zvolen předseda dozorčí rady asociace)
Ø Negrová Dagmar, LOGAREX Smart Metering, s.r.o., finanční manažerka 
Ø Kohout Jiří, Schmitt a Schmitt s.r.o., jednatel


