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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 2/2015

V březnu a dubnu 2015
oslavili významná životní jubilea
další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
máme za sebou březen a duben roku 2015 a já za Vámi prostřednictvím našeho
svazového zpravodaje přicházím opět s novinkami týkajícími se našeho svazu.
I období počátku jara bylo pro náš svaz obdobím řady akcí, kromě již pravidelných a po celý rok pravidelně se opakujících akcí, jako jsou školení a přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb. a kurz revizních techniků, uspořádalo ESČ dne 15. 3. 2015 v prostorách PRE na Praze 10 každoroční Aktiv revizních techniků - ART 2015. Více o této
akci naleznete dále v tomto čísle.

Všem kolegům – oslavencům k jejich
výročí gratulujeme
a přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti
a životního elánu.

Kromě našeho pravidelného aktivu byl náš svaz rovněž odborným garantem
dvou velkých veletrhů - veletrhu AMPER v Brně a veletrhu FOR ENERGO v Praze. Na
pražském veletrhu jsem přednesl rovněž svoji přednášku na téma „Co je nového v
elektrotechnice“, která u účastníků přednášky vzbudila velký ohlas, o čemž svědčí skutečnost, že řada účastníků projevila zájem stát se členem našeho svazu.
Mimo výše uvedených aktivit rovněž neutuchají legislativní práce, na 30.4.2015
(tj. po uzávěrce tohoto čísla) je svoláno jednání na MPSV, kterého se zúčastní zástupci
MPSV, SUIP a OIP, TIČR, HK ČR a jejich autorizovaných společenstev pro vyhrazená
zařízení (mezi něž patří i ESČ). Předmětem tohoto jednání by měla být problematika
nového zákona o vyhrazených technických zařízeních, který by měl nahradit zákon č.
174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Závěrem mi ještě dovolte, abych připomněl
životní jubilea mých nejbližších spolupracovníků,
kterým bych tímto chtěl popřát i za Vás vše nejlepší,
hlavně zdraví a poděkoval jim za práci, kterou pro
svaz odvádějí. V lednu 2015 oslavil své 70. narozeniny Ing. Jaroslav Ďoubalík - dlouholetý tajemník
ESČ, v dubnu 2015 oslavila své narozeniny paní Hana Vítová - dlouholetá vedoucí sekretariátu ESČ
(protože u žen se věk nesděluje, tak si dovolím pouze poznamenat, že její věk se skládá dvakrát z číslovky pět).

Padesátiny:
pan Václav Brabec, Praha 5
pan Petr Hošek, Žebrák

Dvaasedmdesátiny:
pan Karel Nikodém, Praha 4
pan Jiří Záhořík, Chabařovice

Čtyřiasedmdesátiny:
Ing. Vladimír Jelínek, Třemošná

Pětasedmdesátiny:
Ing. Jaroslav Kejzar, Karlovy Vary

V květnu 2015 pak
oslaví své 80. narozeniny
čestný prezident ESČ pan Jiří
Fiala, kterému jsme již dopředu popřáli na ART 2015.
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Šestasedmdesátiny:
Ing. František Haščyn, Praha 4

Elektrotechnický svaz

ART 2015

český, z.s. („ESČ“)
ESČ je nezávislou právnickou
osobou - spolkem, která se řídí svými
stanovami a právním řádem České
republiky, sdružující právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech
elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí.
ESČ je zapsaným
spolkem dle zákona č.
89/2012 Sb. s působností na území České
republiky, a plní tudíž
funkci živnostenského
e l e k tspolečenstva
r o t e c h n i c kČR.
ého
společenstva ČR.
elektrotechnického
ESČ byl založen na ustavující
schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla
ukončena násilným rozpuštěním
svazu v roce 1951.
K obnovení činnosti došlo v roce
1990, kdy byly v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u
Ministerstva vnitra ČR.

Dne 15. 4. 2015 se uskutečnil Aktiv revizních
techniků - ART 2015 k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Místo konání bylo již téměř tradiční - v konferenčním sále PRE
a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.
I v tomto roce bylo pro účastníky připraveno několik zajímavých přednášek doplněných o prezentaci měřící techniky, led svítidel a prodej odborné literatury a norem.
O oblibě aktivu svědčí skutečnost, že i v tomto roce přesáhl počet účastníků 80 osob a
aktivu se zúčastnili čestní hosté z řad inspektorů SUIP (OIP) a TIČR.

Aktiv zahájil přednáškou

Proudové chrániče – využití
chráničů v praxi a jejich
ověřování při revizích
Ing. Jiří Sluka,
inspektor TIČR

Další přednášku

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně
cestou rozvíjení vědecké, technické,
odborné a obchodní spolupráce a
vytváření podmínek pro zapojení
široké elektrotechnické veřejnosti do
osvětové, normotvorné a legislativní
činnosti.
ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské
komory České republiky pro oblast
elektrotechniky.
ESČ poskytuje svým členům řadu
výhod a služeb. Mezi hlavní výhody
řádných členů (tj. členů, kteří mají
pro daný kalendářní rok řádně zaplaceny členské příspěvky) patří:

•

řádní

členové

ESČ

mají

právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a to
po splnění podmínek stanovených stanovami,

•

Elektrické instalace na hořlavých materiálech
přednesl
Ing. Karel Dvořáček,
zpracovatel norem

Další přednášku

Nejčastější pochybení
v revizních zprávách elektrických zařízení
přednesl
Ing. Vladimír Vízner,
bývalý inspektor TIČR
Další přednášku

mají nárok na slevu na

Koordinace jisticích a dalších prvků v elektrických
instalacích

akcích pořádaných ESČ,
jako jsou pravidelné aktivy
revizních techniků, školení
a přezkoušení dle vyhlášky
50/1978 Sb., přípravné
kurzy pro revizní techniky,
atd.,

•

mají nárok na slevu u partnerů ESČ,

•

řádní členové ESČ mají dále
nárok na tzv. „členský bonus“, kterým je v současné
době bezplatné zasílání
časopisu ELEKTRO.

přednesl
Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol.
s r.o., viceprezident ESČ
Poslední přednášku přednesl Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ na téma Aktuální dění v elektrotechnice. Vzhledem ke skutečnosti, že se aktiv konal v době, kdy se
přiblížily květnové 80. narozeniny čestného prezidenta a obnovitele ESČ pana Jiřího
Fialy, poděkoval na aktivu prezident ESČ za sebe, ale jistě i za všechny členy ESČ, za
jeho činnost, kterou odvedl a ještě stále odvádí ve prospěch elektrotechniků, a popřál
mu mnoho zdraví do dalších let. Pan Fiala rozkrojil poté narozeninový dort ve tvaru
číslovky 80 a přijal gratulace téměř od všech přítomných elektrotechniků.
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Autorizace HK ČR

Školení a zkoušky

Elektrotechnický svaz česky, z.s., již řadu let plní úlohu autorizovaného živnostenského společenstva Hospodářské komory České republiky. O tom, že tuto úlohu plní
řádně svědčí i skutečnost, že ESČ prošla v březnu 2015 již po několikáté úspěšně autorizací a získala tak na další tři roky statut autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR pro obor vyhrazených technických zařízení - elektrických.

dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Vzhledem k poměrně značnému
zájmu jak členů ESČ, tak i elektrotechnické veřejnosti, pořádá ESČ ve
svém sídle kurzy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám
podle vyhl. č. 50/1978 Sb. Tyto kurzy probíhají v pravidelných termínech
každé první pracovní pondělí v měsíci
(v období leden až květen a říjen až
prosinec také každé třetí pondělí),
vždy od 8,00 do 14,00 hod. v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený
pruh 1294/52.
Cena školení je stanovena jednotně na 1000,- Kč za osobu.
Účastníci tohoto dopoledního školení mohou zkoušku absolvovat podle
svého uvážení týž den odpoledne
nebo v kterémkoli následujícím pravidelném termínu.
Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 osob. Pro ucelené skupiny cca
10 zájemců (například pro firmy s
větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i
zkoušky v mimořádném termínu
podle dohody. V těchto případech lze
obsah školení podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní
vykonávanou činnost pracovníků ve
skupině. Závazné přihlášky na školení i zkoušky přijímá sekretariát ESČ
( n a p ř . na e -m a i lo v é a d r e s e
esc@elektrosvaz.cz).
Nejbližší termíny jsou pondělí
4.5.2015, 18.5.2015 a 1.6.2015
vždy od 8:00.
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ mají v
nejbližší době zúčastnit:

Přípravné kurzy
30. 4. 2015

Prezident ESČ se bude účastnit jednání na MPSV ve věci nového zákona o VTZ

4. 5. 2015

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.

18. 5. 2015

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.

19. 5. 2015

Pořádá
ESČ
druhé
jednání
(www.elektrotechnickegremium.cz)

28. 5. 2015

Prezident a tajemník ESČ se jako delegáti zúčastní sněmu HK ČR.
Prezident ESČ bude na tomto sněmu plnit rovněž roli člena dozorčí
rady HK ČR a člena správní rady dceřiné společnosti HK ČR

1. 6. 2015

Elektrotechnického

grémia

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.

1. 6. 2015

Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh)

13. 7. 2015

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.

3. 8. 2015

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.

ke zkouškám RT EZ
ESČ pořádá specializované přípravné kurzy ke zkouškám revizních
techniků elektrických zařízení. Kurzy
jsou rozděleny dle rozsahu osvědčení. Kurzy probíhají na adrese sídla
ESČ.
Na základě absolvovaného přípravného kurzu mají uchazeči možnost
využít mimořádně vypsané termíny
zkoušky pro absolventy tohoto kurzu. Zkouška vždy probíhá v prostorách TIČR.
Nejbližší termín zahájení přípravných kurzů je 1. 6. 2015.
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz.
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Dotazník
Vyhláška 50/1978 Sb.
1/ Jaká z následujících variant by měla být zvolena ve vztahu k současné vyhl.
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
a/

Současné platné znění by mělo být zachováno a nemělo by být jakkoliv měněno.

b/

Celá vyhláška by měla být zrušena bez náhrady.

c/

Současné znění by mělo být nahrazeno novou vyhláškou, která by
měla zohlednit současný stav elektrotechniky, současné související
právní a technické předpisy.

d/

doplňte: _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2/ Kdo dle Vašeho názoru by měl provádět přezkoušení odborné elektrotechnické způsobilosti?
a/

Stejně jako v současné době by přezkoušení měla provádět zkušební
komise.

b/

Stejně jako v současné době by přezkoušení měla provádět zkušební
komise, jejímž předsedou by měl být nově u všech osob znalých
revizní technik, aby byla zaručena odbornost zkušební komise a
adekvátní kvalita zkoušky.

c/

Zkoušky by nově měly provádět výhradně akreditované osoby.

d/

Zkoušky by nově měl provádět státem pověřený subjekt.

e/

doplňte: _______________________________________________

Vážení členové ESČ,
vážení elektrotechnici,
současná doba přináší řadu legisla vních změn a pro nás jakožto spolek zastupující zájmy svých členů je Váš názor
velmi důležitý. S platnos od tohoto
čísla Zkratu tak pro Vás bude připravena vždy na zadní straně našeho zpravodaje anketa (dotazník) na nějaké aktuální téma. Budeme velmi rádi, pokud se
prostřednictvím tohoto dotazníku s
námi podělíte o své názory.
Vyplněný dotazník můžete zaslat
poštou na adresu:
Elektrotechnický svaz český, z.s.
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4

nebo naskenovaný dotazník zašlete na
e-mailovou adresu:
esc@elektrosvaz.cz

______________________________________________________
______________________________________________________
3/ Souhlasíte se zřízením veřejného registru revizních techniků a osob odborně způsobilých, který by byl na internetu přístupný a každý by mohl dohledat
příslušnou odbornou způsobilost daného řemeslníka (elektrikáře)?
a/

Souhlasím pouze se vznikem veřejného registru revizních techniků.

b/

Souhlasím se vznikem veřejného registru revizních techniků i osob
odborně způsobilých.

c/

Nesouhlasím se vznikem ani jednoho z veřejných registrů.

d/

doplňte: _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Dotazník vyplnil:
Jméno a příjmení:

__________________________________________

Adresa:

__________________________________________

Dnes uveřejněný dotazník, prosím, zasílejte nejpozději do 30. 5. 2015
na výše uvedenou adresu.
Ze všech vyplněných dotazníků
za rok 2015 vylosujeme v lednu 2016
jeden dotazník, jehož autor získá bezplatné řádné členství v ESČ na rok 2016.
V případě, že se budete ch t
zúčastnit slosování o bezplatné členství,
nezapomeňte vyplnit své údaje ve
spodní čás dotazníku. V případě, že
dotazník dorazí anonymně, nebude
možné takový dotazník zařadit do slosování .
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Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ), se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391
autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky
tel.: 244 464 649, 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz

