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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 3/2015

V květnu a červnu 2015
oslavili významná životní jubilea
další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
rok 2015 ubíhá závratným tempem a my stojíme již na pokraji léta, tj. období,
které je pro mnohé z nás synonymem dovolených a odpočinku. Dovolte mi tedy, abych
Vám za celý Svaz popřál příjemnou dovolenou a načerpání spousty nových sil do práce.

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

Přiznám se, že i já se letos velmi těším na dovolenou, protože první pololetí bylo
i pro mne velmi náročné. I květen a červen byl pro zástupce ESČ časem velmi nabitým, neboť jsme se zúčastnili řady akcí, které jsme buď sami pořádali nebo jsme na ně
byli zváni jako hosté či delegáti. Máme za sebou tak další úspěšný kurz revizních techniků, který byl zakončen zkouškami na TIČR. Dovolím si tvrdit, že se začíná projevovat
naše úsilí o maximální zkvalitnění a zefektivnění našich přípravných kurzů, neboť při
posledních zkouškách absolventů našeho kurzu jsme dosáhli 100% úspěšnost u zkoušek, což je jistě velmi potěšující, protože tomu tak rozhodně není vždy a je tak vidět
velký kus práce celého týmu našich odborníků, kteří se podílejí na přípravě těchto kurzů.
Dne 19.5.2015 hostilo ESČ druhé jednání Elektrotechnického grémia
(www.elektrotechnickegremium.cz). Na jednání byl mimo jiné přijat nový člen - Elektrotechnický svaz Karlovarska, mohu tak tedy konstatovat, že EG v dnešní době pokrývá významnou část Čech a pevně doufám, že se v blízké době podaří ke spolupráci
přimět i kolegy z Moravy.

Šedesátiny:
pan Pavel Kamarád, Havlíčkův Brod

Osmašedesátiny:
pan František Spálovský, Praha 10

Sedmdesátiny:
pan Pavel Kubále, Mladá Vožice

Jednasedmdesátiny:
pan Vladimír Kukačka, Sedlec–Prčice
Ing. Pavel Štrauch, Praha 4
Další velmi důležitou akcí, které se zástupci ESČ zúčastnili, byl sněm Hospodářské komory ČR, který se uskutečnil 28.5.2015 v pražském TOP hotelu. O této akci Vás
informuji dále v tomto čísle.
Na MPSV pak měla proběhnout v měsíci květnu a červnu jednání o novém Zákoně o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, na která jsme se velmi
usilovně připravovali, nicméně tato jednání byla vždy krátce před jejich uskutečněním
zrušena, a to i vzhledem k proběhnuvším personálním změnám na MPSV. Jednání by
se snad mělo uskutečnit v týdnu od 20. do 24.7.2015.
Dovolte mi, abych Vám závěrem ještě jednou popřál příjemné léto a mnoho sil
načerpaných na dovolené.

Dvaasedmdesátiny:
pan Gerhard Stenczel, Modletice
Ing. Miroslav Vydra, Praha 4

Čtyřiasedmdesátiny:
pan František Bernard, Praha 4

Osmdesátiny:
pan Jiří Fiala, Praha 4

Mgr. Radek Roušar
prezident ESČ

Jednadevadesátiny:
paní Marta Dufková, Praha 4
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Elektrotechnický svaz
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.

Sněm Hospodářské komory ČR
Dne 28. 5. 2015 se uskutečnil v pražském TOP hotelu Sněm Hospodářské komory České republiky (HKČR), kterého se jako delegáti zúčastnili i zástupci ESČ (Mgr.
Radek Roušar a Ing. Jaroslav Ďoubalík).

ESČ je zapsaným
spolkem dle zákona č.
89/2012 Sb. s působností na území České
republiky, a plní tudíž
funkci živnostenského
elektrotechnického společenstva ČR.
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.
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

Letošní sněm HKČR byl prvním sněmem od zvolení nového prezidenta a částečně i nového vedení HKČR a většina delegátů i veřejnosti tak byla zvědava, jak se změna projeví. Na jednu stranu se dá říci, že letošní sněm byl mnohem méně okázalý než
sněmy předcházející, což odráží ekonomickou situaci jak HKČR, tak vlastně celého státu, ale na druhou stranu se jednalo o sněm mimořádný, o čemž svědčí počet hostů z
řad čelných politiků. Ještě nikdy v historii nepřijalo pozvání tolik představitelů státu
jako letos, což naprosto jasně svědčí o zvyšující se autoritě HKČR, která je pod novým
vedením mnohem více vidět a jejíž názory jsou čím dál více slyšet, protože po dlouhé
době je tu skutečně funkční organizace zastupující zájmy „podnikatelů“, a to jak malých tak i velkých.
Vzhledem k množství hostů byl sněm rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo
věnováno proslovům hostů a prezidenta HKČR a odpoledne bylo věnováno pracovním
záležitostem sněmu. V rámci dopoledního programu vystoupili se svým proslovem mimo jiné: Ing. Miloš Zeman - prezident ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka - premiér ČR, Ing.
Andrej Babiš - 1. místopředseda vlády a ministr financí, MVDr. Pavel Bělobrádek,
Ph.D., MPA - místopředseda vlády, Ing. Jan Mládek, CSc. - ministr průmyslu a obchodu, Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předseda ODS, Ing. Miroslav Kalousek - místopředseda TOP 09 a další. Na závěr dopoledního programu vystoupil prezident HKČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. se svým zásadním projevem nazvaným „Deset kroků na
cestě k prosperitě“, ve kterém shrnul zásadní problémy, se kterými se střetávají podnikatelé v ČR. Tento projev ve zkrácené podobě naleznete na následující straně.

mají

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

•

mají nárok na slevu na
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.
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DESET KROKŮ NA CESTĚ K PROSPERITĚ
Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského
prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé
ekonomické prosperity České republiky.
1. Vzdělání: Vyzýváme vládu, aby do konce roku předložila konkrétní plán kroků,
kterými zajistí zvýšení státní podpory technického vzdělávání.
2. Podmínky pro podnikání: Voláme po informačním systému, který bude přehledně
a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje po
podnikateli.
3. Postavení malého a středního podnikání: Proč stát neekonomicky buduje paralelní strukturu pro komunikaci s podnikateli (přes CzechInvest, CzechTrade a další),
místo využití Hospodářské komory ČR?
4. Promarněná období makroekonomického růstu: Navrhujeme, aby vláda v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila strukturální deficit.
5. Výzkum, vývoj, inovace: Požadujeme významnější zapojení malých a středních
podniků do programů vědeckovýzkumné infrastruktury.
6. Daňová správa a zatížení práce: Požadujeme, aby vláda předložila konkrétní
návrhy, které povedou ke snížení celkového zatížení práce.
7. Podpora exportu: Vláda musí definitivně rozhodnout – buď umožnit využívaní ČEB
a EGAP jako instituce podporující export do rizikových teritorií, anebo jejich činnost
utlumit.
8. Čerpání fondů EU: Vláda musí prosadit opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně
vytkne.
9. Infrastruktura: Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, který bude integrovat jednotné povolovací řízení. Bude využíván koncept PPP.
10. Etika podnikání: Obraz podnikatele v ČR je pokřivený, i kvůli občasné vládní rétorice. Podnikatelé včetně OSVČ jsou tvůrci hodnot a přispívají k hospodářskému
růstu. Společnost si pořád málo uvědomuje, jak jsou podnikatelé vystaveni nejistotám, včetně někdy až regulatorní a kontrolní zlovůle. Rovněž komunita podnikatelů
má občas přetrvávající dluhy co do respektování základních pravidel podnikatelské
etiky. Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a OSVČ. HKČR bude garantem
zvyšování etiky podnikání.
JSME NA PRAHU HOSPODÁŘSKÉHO OŽIVENÍ, NEPROMARNĚME TUTO ŠANCI!

Školení a zkoušky
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
3.8.2015 a 7.9.2015 vždy od 8:00
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz.

Získej nového člena ESČ
Pro každý spolek je velmi důležité rozšiřovat svoji členskou základnu, proto si
ESČ dovoluje vyhlásit pro všechny stávající členy akci „Získej nového člena“. Každý
člen, který do konce roku přivede nového řádného člena získá slevu na členský příspěvek pro rok 2016. Za každého nového řádného individuálního člena získá slevu ve výši
200,- Kč z členských příspěvků a za každého nového řádného spolkového člena získá
slevu ve výši 400,- Kč. Vybudujme tak společnými silami ještě silnější Svaz, který bude
následně ještě lépe hájit zájmy členů.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ
mají v nejbližší době zúčastnit:
22. 7. 2015

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

3. 8. 2015

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

7. 9. 2015

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

7. 9. 2015

Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh)
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Přípravné kurzy
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 7. 9. 2015.
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz.

Dotazník
tentokrát na téma ESČ
Vážení členové ESČ,

1/ Jak hodnotíte práci prezidenta a celého vedení ESČ?

vážení elektrotechnici,
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
2/ V čem by Vám mohl být Svaz více nápomocen, resp. co byste ocenili, kdyby
ESČ nově začalo dělat nebo co by mělo zlepšit?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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.

____________________________________________________________
3/ Jistě jste zaznamenali na různých diskuzích debaty o sjednocování elektrotechniků, vytváření jednotného spolku … . Souhlasíte s názorem vedení ESČ,
že nejprve by se měli elektrotechnici, resp. zástupci elektrotechniků naučit
společně slušně komunikovat a spolupracovat tak, jak to činí například členové elektrotechnického grémia, a teprve potom je možné mluvit o integraci do
jednoho spolku, budou-li o to mít zájem skutečně všichni.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dotazník vyplnil:
Jméno a příjmení:

__________________________________________

Adresa:

__________________________________________

Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4

nebo naskenovaný dotazník zašlete na
e-mailovou adresu:
esc@elektrosvaz.cz
Dnes uveřejněný dotazník, prosím, zasílejte nejpozději do 31. 7. 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 .

ZKRAT
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY
ROČNÍK 23

PRAHA, červen 2015

ČÍSLO 3/2015

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

