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ZÁPIS 

z jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 

konané dne 19. 11. 2020 

Jednání valné hromady probíhalo virtuálně prostřednictvím videokonference ve smyslu 

§ 19 zákona 191/2020 Sb. 

Program jednání valné hromady 

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu jednání valné 
hromady. 

2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace – prezentace činností. 
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření 

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

 

Ad 1) 

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek. 
 
Valná hromada schválila pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání a dále hlasování 
prostřednictvím technických prostředků.  
 
Valná hromada schválila: 

• program jednání valné hromady 

• mandátovou komisi ve složení: Michal Mika, Alena Miková 

• návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Tomáš Černý 

• ověřovatel zápisu: Tomáš Černý 
 

Zástupce mandátové komise Michal Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 
32 mandátů s hlasovacím právem (47,05 %), čímž je valná hromada usnášeníschopná. 

Ad 2) 
Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš informovali o plnění jednotlivých 
bodů Programového prohlášení.  
Zpráva o činnosti asociace je ke stažení zde.  

https://www.electroindustry.cz/fs/32352974-2fdd-11eb-ad1a-00155d09326e-cinnosti-ela-vh-online-11-2020.pdf
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Ad 3) 
Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 
01-09/2020 a o stavu členské základny přednesl její předseda Stanislav Adamec. Celá zpráva 
je ke stažení zde. Plnění rozpočtu ke stažení zde. 

Ad 4) 
Jan Prokš představil návrh rozpočtu asociace na rok 2021. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný 
ve výši 7,089 tis. Kč na straně příjmů a výdajů. Očekává se velký propad v příjmech z členských 
příspěvků téměř o cca 20 %. Asociace počítá s využitím finančních prostředků cca 1 mil. Kč 
ke krytí finančních výkyvů hospodaření. Tyto finanční prostředky asociace nevyužila v r. 2020. 
Rozpočet 2021 ke stažení zde.  

Ad 5) 
Jan Prokš informoval o probíhajících jednáních o nákupu nemovitosti pro sídlo ElA a vyzval 
členské firmy, aby vyjádřily svůj zájem přesunout své sídlo do této – zatím nekonkretizované 
– nemovitosti. Jen tak mohou být zohledněny jejich případné požadavky na sídlo.  
 
 
Ad 6) 
Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení 
jednomyslně. Usnesení valné hromady tvoří přílohu tohoto zápisu a je ke stažení zde. 
 
 

Konferenční část valné hromady – jednotlivé prezentace hostů 
 

• Otto Havle, předseda představenstva ELA Blockchain Services a. s. – Informace o stavu 
společnosti 

• Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade – Aktuální informace z CzechTrade 

• Petr Vítek, tajemník 5G Aliance při MPO – Informace o 5G sítích 

• Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech – Představení činností společnosti 

• Michalis Busios, ředitel MSV, Veletrhy Brno, a.s. – Informace o MSV 2021 

• Aleš Malý, Innovation Manager PILZ s.r.o. – Představení Pilz Data System 

• Kateřina Decknerová, Business Leaders 4U – Aktuální nabídka služeb 
 

Dne 19. 11. 2020 

 Zapsala: Za správnost: 
 Alena Miková Ing. Jiří Holoubek, v. r. 
 sekretariát asociace prezident asociace 
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https://www.electroindustry.cz/fs/e2216091-3031-11eb-ad1a-00155d09326e-usneseni-19-11-2020.pdf
https://www.electroindustry.cz/fs/e2216091-3031-11eb-ad1a-00155d09326e-usneseni-19-11-2020.pdf
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https://www.electroindustry.cz/fs/8932459f-2a4e-11eb-ab00-00155d09326e-ebs-otto-havle.pdf
https://www.electroindustry.cz/fs/f2cd3803-29e0-11eb-ab00-00155d09326e-czechtrade-radomil-dolezal.pdf
https://www.electroindustry.cz/fs/374396f9-2a53-11eb-ab00-00155d09326e-mpo-petr-vitek-5g-aliance.pdf
https://www.electroindustry.cz/fs/f1047134-29e0-11eb-ab00-00155d09326e-tuv-sud-czech-oleg-spruzina.pdf
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https://www.electroindustry.cz/fs/39138b76-2a53-11eb-ab00-00155d09326e-katerina-decknerova-aktualni-nabidka-sluzebpdf.pdf

