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Pane prezidente, v nové funkci 
jste jen několik měsíců. S jaký-
mi záměry jste do čela asociace 
nastupoval a co už se vám po-
dařilo realizovat?

Zatím jsou to spíše týdny než 
měsíce. Za tak krátkou dobu se 
nedá nic převratného udělat. 
Na druhou stranu je však nutné 
říct, že jsme společně s novým 
nejužším vedením asociace, to 
znamená ředitelem asociace Ja-
nem Prokšem a třemi viceprezi-
denty, připravovali již před voleb-
ní valnou hromadou nové progra-
mové prohlášení pro příští pětileté 
období, které naše záměry a před-
stavy vyjadřuje. Všichni jsme byli 
v minulém období členy předsta-
venstva asociace, byť s jiným po-
věřením, ale na vedení asocia-
ce jsme se již podíleli, a tím je 
zajištěna kontinuita její činnosti. 
V současné době rozpracováváme 
programové prohlášení do krátko-
dobých úkolů, o kterých budeme 
jednat na prvním pracovním jed-
nání nově zvoleného představen-
stva na začátku února. 

A můj osobní záměr? Chtěl bych, aby aso-
ciace v příštím období směřovala k reprezen-
tativnějšímu zastoupení oněch téměř 180 ti-
síc lidí, kteří v elektrotechnickém a elektro-
nickém průmyslu v České republice pracují. 

Pilířem každé profesní asociace je její člen-
ská základna. Jaké vidíte možnosti vaší 
asociace ve vstřícnosti k podnikatelským 
zájmům a oborovému zaměření jednotli-
vých členů a jaké jsou vaše plány v nábo-
ru nových členů?

To úzce souvisí s již zmiňovaným repre-
zentativnějším zastoupením. Chceme být na-
dále asociací otevřenou a integrující a naším 
cílem je nabídnout členství dalším firmám, 
které jsou s elektrotechnickou a elektronic-
kou výrobou, ale i s využíváním elektrotech-
nických a elektronických produktů spjaty. 
Chtěli bychom se více, než tomu bylo v mi-
nulosti, orientovat i na firmy zabývající se 
inženýrskými činnostmi, elektromontážemi, 
popř. dodávkami větších celků. 

Českomoravská elektrotechnická asociace 
s novým programem a novým vedením

Významnou oblastí programu asociace je 
podpora rozvoje a zajištění kvality odbor-
ného školství. Jakou formu bude mít tato 
podpora v praxi?

Asociace je velmi aktivní v Sektorové radě 
pro elektrotechniku při tvorbě Národní sousta-
vy povolání a Národní soustavy kvalifikací. 
Práce v této sektorové radě je dobrým zdrojem 
informací pro zjišťování skutečných aktuálních 
potřeb v oblasti odborného vzdělávání. Pod-
porujeme duální odborné středoškolské vzdě-
lávání a máme několik členských firem, které 
jsou připraveny se na něm podílet. Stejně tak 
velmi podporujeme zaměstnávání diplomantů 
a doktorandů vysokých škol během jejich stu-
dia. Mladé, „neopotřebované“ a rutinní praxí 
neovlivněné mozky mohou být velkým příno-
sem výzkumu a vývoje ve firmách. 

Neméně významnou částí aktivit ELA je 
podpora exportu členských firem. Jakou 
bude mít podobu a na které země se sou-
středíte? 

Budeme dále pokračovat v organizaci 
společných účastí na zahraničních veletr-
zích. Tento způsob podpory exportních ak-
tivit členských firem se osvědčil a asocia-
ce jej tradičně velmi dobře zvládá. Mož-

nosti podpory exportu vidíme 
také při tuzemských mezinárod-
ních akcích a veletrzích, proto-
že i ty jsou vhodným prostřed-
kem k navázání zahraničních 
kontaktů. 

  
Důležitým úkolem zaměstna-
vatelských svazů je lobbovat 
za zájmy členských společností. 
Kterým směrem povedou vaše 
aktivity v této oblasti?

Lobbying je vlastně celá naše 
práce, ať už jde např. o lobbování 
za zájmy zaměstnavatelů při ko-
lektivním vyjednávání, připomín-
kování návrhů zákonů, nebo o již 
zmíněnou účinnější pomoc člen-
ským firmám při prezentacích je-
jich produktů a služeb na výsta-
vách, veletrzích a podobně. Slovo 
lobbying má v našich končinách 
pejorativní charakter. My chceme 
lobbovat podle stanovených pra-
videl a budeme tak činit pouze le-
gitimními prostředky.  

S tím souvisí další otázka. Aso-
ciace ve svém programovém 

prohlášení deklaruje mimo jiné prosazo-
vání zásad etiky podnikání a zlepšení pod-
nikatelského prostředí. Jakými prostředky 
chce tento cíl naplňovat?

Téměř každé vznikající společenství si 
dává do vínku etické chování, avšak v mno-
ha případech se pohled na význam etiky pod-
nikání postupně mění. Členy asociace jsou 
i firmy, které jsou součástí velkých nadná-
rodních korporací s velmi precizně vypraco-
vaným etickým kodexem. Naším zájmem je 
využít jejich zkušeností a podobná přísněj-
ší pravidla etického chování zavádět i v čes-
kých firmách. Tím ale nechci říct, že se tako-
vá pravidla již v některých čistě českých fir-
mách nepoužívají.  

S kterými obdobnými profesními organi-
zacemi asociace spolupracuje v meziná-
rodním měřítku?

Tradičně je velmi těsná spolupráce se slo-
venským sdružením ZEP, které vychází ze 
stejných podmínek a kořenů jako naše aso-
ciace a jehož členové mají velmi podobné 

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA) vykročila do roku 2013 s novým pro-
gramovým prohlášením a s novým vedením. Na podzimní valné hromadě byl preziden-
tem asociace zvolen Ing. Jiří Holoubek, předseda představenstva společnosti ELCOM, 
a. s., a novým ředitelem se stal Ing. Jan Prokš, Ph.D. Na to, jaké jsou cíle a priority nové-
ho vedení, jsme se zeptali prezidenta Ing. Holoubka.

Obr. 1. Ing. Jiří Holoubek, prezident Českomoravské elektrotechnické 
asociace



7AUTOMA  2/2013

rozhovory, reportáže

zájmy jako naši. V budoucnu bych chtěl oži-
vit spolupráci s partnerskou německou ZVEI 
a rakouskou VEI a nadále rozvíjet dobře na-
startovanou spolupráci s asociacemi v Izrae-
li a na Tchaj-wanu. 

Jaké má asociace priority ve směrování 
svých aktivit mimo základní rámec své-
ho poslání?

V rámci aktivit mimo základní rámec po-
slání se např. zajišťují projekty vzdělávání 
ve členských firmách v rámci OPLZZ (Ope-
rační program lidské zdroje a zaměstnanost) 
a do současné doby bylo proškoleno téměř 
5 000 zaměstnanců. Vzhledem k velmi příz-
nivé odezvě z členských firem budeme usi-
lovat o další podobné projekty. Jinými akti-
vitami nad základní rámec poslání jsou podíl 

na organizaci a odborném zajištění konferencí 
a seminářů. Tady bych rád podtrhl velmi dob-
rou spolupráci s nakladatelstvím FCC Public.

Děkujeme za pochvalu a za rozhovor a pře-
jeme hodně úspěchů v nové funkci. 

Rozhovor vedli Emil Širůček 
a Petr Bartošík.

Setkáváte se s většími požadavky na bez-
pečnost a na snižování nákladů na provoz 
energetických provozů? 

Ján Juhász:
Zlepšovanie bezpečnosti riadenia bude 

naďalej kľúčovou oblasťou rozvoja, predo-
všetkým v kombinácii s prevádzkovým ria-
dením (SIL). Unifikáciou komunikačných 
systémov (hardwarové a softwarové protoko-

Karel Stočes, ředitel 
divize automatizace 
ZAT, a. s.

„Při investicích do 
přenosových sítí a dis-
tribuce je nutné se sou-
středit na velmi kvalit-
ní regulaci se zaměře-

ním na inteligentní sítě (smart grids), což 
jsou silové elektrické a komunikační sítě, 
které umožňují regulovat výrobu a spotře-
bu elektrické energie v reálném čase, jak 
v místním, tak v globálním měřítku.“

Ján Juhász, Client 
Sales Executive –  
Power, Invensys 
Operations Mana-
gement

„Nedostatočné zhod-
notenie efektu nasa de-
nia automatizačných 

prostriedkov – úspor personálnych nákla-
dov a zvýšenia spoľahlivosti prevádzky – 
vydáva automatizačné techno lógie napo-
spas volatility trhu s energiami.“

Co přinášejí změny v energetice firmám 
zabývajícím se automatizací a informač-
ní technikou? Otevřely se nové možnosti 
v tomto oboru?

Karel Stočes:
Každá změna v energetice je pro nás ob-

rovskou výzvou a očekává se od nás, že se 
vždy flexibilně přizpůsobíme potřebám ří-
zené technologie. V současnosti jde hlav-
ně o dodávky produktů pro řízení sestavené 
z technických prostředků s vysokou spoleh-
livostí, bezpečností, snadnou údržbou a dlou-
hým životním cyklem. Rostou požadavky 
na efektivní proces projektování, požadav-
ky na rychlé uvedení do provozu, výkonnost 
technických prostředků a v neposlední řadě 
i efektivní odladění. 

Ján Juhász:
Aj od nás sa očakáva efektívnejšie pro-

jektovanie riadiacich, komunikačných, me-
racích, pohonných a vizualizačných systé-
mov a efektívnejšie odlaďovanie týchto sys-
témov. Stojíme pred výzvou skombinovania 
prevádzkových a bezpečnostných systémov 
a zjednotenia riadenia hlavných technologic-
kých parametrov. Neustále narastajúca potre-
ba našich zákazníkov efektívnejšie využívať 
energetické zdroje otvára priestor pre nasa-
dzovanie optimalizačných metód, predikcie 
v riadení, merania, resp. rekonštrukcie ne-
merateľných parametrov a ich spracovanie 
v procese riadenia a vizualizácie. V tejto sú-
vislosti sa do popredia dostáva modelovanie 
energetických procesov – určenie optimál-
nych alebo suboptimálnych stratégií riadenia 
podľa zvoleného kritéria (kombinácie niekoľ-
kých kritérií).

Automatizace v proměnlivém světě energetiky

ly) pre drôtové a bezdrôtové médiá sa posilní 
bezpečnosť prenosu údajov. Neustále naras-
tá dôraz na kybernetickú bezpečnosť a ochra-
nu pred kybernetickými útokmi. Zásadnou 
témou pre našich zákazníkov bude znižo-
vanie nákladov na technológie prostredníc-
tvom manažmentu životnosti riadiacich, vi-
zualizačných, meracích a pohonných systé-
mov, otázky efektívnosti upgradu hardvéru 
a softvéru a vyhodnocovanie nasadenia auto-
matizačných systémov metódou TCO (Total 
Cost of Ownership), ktorá posudzuje celko-
vé náklady na vlastníctvo systémov po dobu 
ich prevádzky. 

Vyžadují vaši zákazníci v oboru energetiky 
instalaci automatických systémů postave-
ných na nejnovějších poznatcích v oboru, 
nebo v první řadě hledí na náklady a vy-
užívají spíše standardní prostředky? Mají 
na dodávky do energetiky vliv měnící se 
ceny energie?

Karel Stočes:
Z realizace dodávek pro energetické pro-

vozy máme zkušenost, že od automatizač-
ních a řídicích systémů se většinou vyžaduje 
funkčnost pro zajištění spolehlivého provo-
zu části technologie bez návaznosti na vyš-
ší úroveň řízení veškerých technologických 
systémů a bez aplikace vyšších forem říze-
ní, dálkové správy a diagnostiky. Technic-
ká diagnostika přitom zjišťováním technic-
kého stavu pomáhá určit (nebo alespoň od-
hadnout), nakolik je provozované zařízení 
ještě spolehlivé. Funkční diagnostika zase 
umožňuje předcházet vzniku poruch, popř. 
zamezit eskalaci již vzniklé poruchy (a ome-
zit rozsah škod), čímž má přímý vliv na bez-
pečnost provozu.

Ján Juhász:
Automatizačné prostriedky sú optimali-

záciou nákladov na projekt v reťazci stavba – 
technológia – elektrické napájanie – automa-
tizácia. Výrobcom stačí riadiť implemento-
vanú technológiu tak, aby bola stabilná, ale 
nie ju riadiť optimálne či suboptimálne na 
úrovni jednotlivých technologických systé-

Málokterý obor prochází v současnosti tolika proměnami jako energetika. Dodávky elek-
trické energie z uhelných a jaderných elektráren jsou doplňovány proměnnými dodávka-
mi z fotovoltaických, větrných, bioplynových a vodních elektráren, což klade nové poža-
davky na řízení a regulaci energetické soustavy jako celku. Stát výrobu elektrické ener-
gie z obnovitelných zdrojů dotuje a podle situace mění výkupní ceny elektřiny z těchto 
zdrojů. Změnami jsou poznamenány i dodávky tepla a zemního plynu. Se svými zkuše-
nostmi z tohoto oboru se podělili dva odborníci z firem, které dodávají automatizaci do 
energetických provozů: Karel Stočes, ředitel divize automatizace ZAT, a. s., a Ján Juhász 
ze společnosti Invensys Operations Management.


