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Číslo 1/2016

Pozvánka na členskou schůzi ESČ
Vážené členky, vážení členové,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na Členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 20.4.2016 od
15:00 v konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10.

Program:
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00

Prezence účastníků
Informace o stanovách a volebním řádu, představení prezidiální rady ESČ, informace o činnos ESČ v roce
2015 a o plánech pro rok 2016, informace o hospodaření
Diskuze

Poznámka:
•
Členská schůze je určena výhradně pro členy ESČ, předchozí účast na ART 2016 není podmínkou. Účast na členské schůzi je
bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2016.

Plná moc pro zastupování na členské schůzi ESČ
Vážené členky, vážení členové,
vzhledem k aktuálnímu znění zákona č. 89/2012 Sb. musí každý spolek jednou ročně pořádat členskou schůzi, která je dle
tohoto zákona usnášeníschopná, je-li přítomna více jak polovina členů s hlasovacím právem. Což u malých spolků není problém,
nicméně u větších spolků toto již problém je, protože není-li schůze usnášeníschopná a má na ní být provedeno hlasování, musí být
schůze ve stanovené lhůtě svolána znovu, což s sebou nese nemalé finanční náklady. Z tohoto důvodu se na Vás dovoluji obrátit se
žádostí o vyplnění níže uvedené plné moci a zaslání poštou na adresu sídla ESČ. Tato plná moc, v souladu s jejím zněním bude použita pouze v případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit.
Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný řádný člen ESČ (dále jen „zmocnitel“), zplnomocňuji níže uvedenou osobu (dále jen „zmocněnce“) k zastupování mé osoby na všech členských schůzích ESČ, kterých se osobně nezúčastním, a to včetně práva hlasovat. Plná moc platí do
odvolání, odvolání plné moci musí být doručeno do sídla ESČ.
Touto plnou mocí zmocňuji následujícího zmocněnce:
Mgr. Radka Roušara - prezidenta svazu, narozeného dne 23.7.1979, trvale bytem Zlatnická 301, 250 73 Jenštejn
_______________________________, narozeného dne ______________, trvale bytem ______________________________
(správnou variantu, prosím, zakřížkujte)
Zmocnitel (zastupovaný řádný člen ESČ):
Jméno a příjmení:

______________________________

trvale bytem:

_________________________________

Narozen dne:

______________________________

členské č. ESČ:

_________________________________

V __________________________ dne ___________________

Podpis:

_________________________________

Podpis:

_________________________________

Zmocněnec (osoba zastupující řádného člena) plnou moc přijímá:
V __________________________ dne ___________________
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Rok řemesel 2016
Jak jsme Vás již několikrát informovali, Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ)
byl osloven Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP), která připravila
projekt Rok řemesel 2016, jehož odborným garantem a partnerem pro oblast elektrotechniky se stal právě ESČ.
Na podzim roku 2015 proběhl „předvoj“ celého projektu ve formě článků o řemeslech podílejících se na tomto projektu, které vycházely v příloze deníku MF DNES.
Ostrý start celého projektu je naplánován na čtvrtek 21.1.2016, kdy celý projekt
bude představen na tiskové konferenci v rámci veletrhu Střechy Praha/Řemeslo
Praha (21.-23.1.2016, PVA EXPO Praha Letňany).

Hlavní pilíře Roku řemesel 2016:

Rok

• Rok Řemesel 2016 odstartovala mediální kampaň MF DNES představující
jednotlivé řemeslné profese již v listopadu 2015, druhá vlna se odehraje v dubnu 2016.

• Vytvoření hlavního řemeslného portálu ve spolupráci se společností MEDIATEL.

•
•
•
•

• Dvacet regionálních setkání na úrovni výstav, konferencí, ukázek živé práce,

•
•
•
•
•
•
•
•

• Dva velké nezávislé průzkumy k řemeslům v únoru a v září 2016.
• Podpora a rozvoj řemeslného vzdělávání.
• Upřesnění legislativy řemesel na základě široké diskuse se všemi zúčastněnými subjekty.

Záštitu nad Rokem řemesel 2016 převzali:
• Prezident ČR, Vláda ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

AMSP ČR připravuje ve spolupráci se společností Mediatel a Komerční bankou
řemeslný portál www.mistriremesel.cz zaměřený na koncového spotřebitele, který
bude oficiálně představen 21. 1. 2016 na tiskové konferenci v rámci oficiálního zahájení Roku řemesel na Veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha (PVA EXPO Praha Letňany).
Portál bude založen na interaktivním vyhledávání řemeslníků a provozoven ve 35 klíčových profesích, v členění mikroregionů. Každý zákazník si bude moci
zadat svoji polohu a poptávaného řemeslníka nebo provozovnu. V jednoduchém grafickém rozlišení dostane zákazník obratem informaci o nejbližším dodavateli. Server bude
pro členy odborných spolupracujících spolků bezplatný, v seznamu budou jak řemeslníci a provozovny sdruženi v profesních společenstvech, tak nezávislí dodavatelé, nicméně v jednoznačném rozlišení, kde budou upřednostněni členové cechů a společenstev,
tj. v případě elektrotechniky řádní členové ESČ.
Portál bude spotřebitelům zcela jednoznačně a nezaměnitelně nabízet PŘEDNOSTNĚ členy společenstev s tím, že jde o prověřené podnikatele a firmy.
Součástí serveru bude i řemeslný zpravodaj a odkazy na všechna zainteresovaná společenstva.
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čalouníků

a

dekoratérů,

Cech kamnářů ČR
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Praha / Řemeslo Praha 2016 v PVA EXPO PRAHA Letňany (21. – 23. 1. 2016) a
na veletrhu FOR GASTRO 2016 v PVA EXPO PRAHA Letňany (29. 9. – 2. 10.
2016).

„Řemesla v pořádku“ - historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.

Cech
z.s.

katelů ČR dne 3. 11. 2015.

• Podpora stálé expozice Muzea hl. města Prahy na zámku ve Ctěnicích

koordinován

35 profesí:

•

soutěží a akcí pro veřejnost.

bude

cechů a společenstev, pokrývajících

• Vyhlášení Roku řemesel 2016 proběhlo na největší akci AMSP ČR - Dni podni-

• Vyhlášení nejvýznamnějších Ocenění za řemeslný počin na veletrhu Střechy

řemesel

AMSP ČR, za účasti 23 řemeslných

Cech obkladačů ČR
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Cech topenářů a instalatérů ČR
Sdružení České umění skla
Kovářské společenstvo
Společenstvo kominíků ČR
Cech podlahářů ČR
Elektrotechnický svaz český, z.s.
Cech suché výstavby ČR
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

•
•

Svaz květinářů a floristů ČR
Podnikatelský

svaz

pekařů

cukrářů v ČR

•
•
•
•
•
•
•
•

Asociace výrobců lahůdek
Svaz vinařů ČR
Český svaz zpracovatelů masa
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Český svaz pivovarů a sladoven
Zelinářská unie Čech a Moravy
Ovocnářská unie ČR
Rybářské sdružení ČR

Organizátor
Roku řemesel 2016
www.amsp.cz
www.rokremesel.cz

a

Internetový portál Mistři řemesel (MŘ):
Jak už bylo uvedeno na předchozí stránce, AMSP ČR představí dne 21.1.2016 nový internetový portál zaměřený na koncové
zákazníky - spotřebitele, a to portál Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz). ESČ s AMSP na tomto portále spolupracuje a zajišťuje
oblast elektrotechniky, díky čemuž má pro své řádné členy zajištěno minimálně pro rok 2016 bezplatné zveřejnění a zviditelnění svých
členů, kteří podnikají a mohou tak své služby nabídnout i koncovým zákazníkům - spotřebitelům. Existuje ústní příslib zástupců provozovatele, že i po skončení roku 2016 budou mít všichni řádní členové spolupracujících spolků zajištěnu prezentaci v rámci tohoto
portálu zdarma.
Každý řádný člen v průběhu prvního čtvrtletí 2016 obdrží buď od ESČ nebo od provozovatele přístupová hesla ke svému profilu
a bude tak moci sám rozhodnout, zda bude chtít být v rámci tohoto portálu uveden či nikoliv a jaké informace o sobě bude chtít poskytnout. Portál bude obsahovat kromě běžných kontaktních údajů možnost vložit fotografie, otvírací či provozní dobu, zaměření, odborné články, odpovědi na často kladené otázky …
Cílem projektu je vytvořit unikátní portál kombinující:

•
•
•
•

katalog řemeslníků, firem a profesních sdružení s nadstandardními možnostmi obsahu jednotlivých profilů,
odborných, populárně-naučných i uživatelských informací s relevantní problematikou,
obsahující informace o veletrzích, výstavách a dalších akcích souvisejících s předmětem zájmu uživatelů,
doplněný o uživatelský obsah – recenze, fotografie, zkušenosti.

Jaké výhody přináší tento nový portál pro řádné členy ESČ, budou-li mít zájem se v rámci tohoto portálu prezentovat:

•

Preferované pořadí ve výsledcích hledání

•

v případě, že na hledaný výraz (klíčové slovo) jsou ve výsledkové sadě obsaženi členové profesních sdružení, jsou tito preferenčně umístěni ve výsledcích hledání na prvních místech. Teprve za nimi budou uvedeny relevantní výsledky s nečleny
profesních sdružení (např. dá-li klient vyhledat elektromontéry v Blansku, zobrazí se jako výsledek hledání všichni řemeslníci, kteří mají uvedeno že jsou elektromontéři a jsou v dostupné vzdálenosti od Blanska, nicméně na prvních místech budou uvedeni řádní členové ESČ. Pokud si i přesto vybere klient nečlena na zadních pozicích, po rozkliknutí jeho profilu se
zobrazí kromě informací o nečlenovi i informace, že v blízkosti působí i členové ESČ a budou zobrazeny kontakty minimálně na 3 členy, pokud se v dané lokalitě nacházejí).

•

Pečeť s garancí kvality na výsledkové straně hledání (každý zveřejněný řádný člen odborného spolupracujícího spolku bude
výrazně odlišen „pečetí“, která ho na první pohled odliší od ostatních řemeslníků),

•

jednoznačný a výrazný grafický identifikátor člena profesního sdružení s garancí kvalitní služby, pokud budou zavedeny
mistrovské zkoušky, bude kromě členství v odborném spolku označeno speciální pečetí i složení „mistrovské zkoušky“.

•

Filtrování výsledků jen na členy profesních sdružení,

•
•

výsledky hledání bude možné jednoduše vyfiltrovat a omezit tak jen na členy profesních sdružení.

V profilu nečlena sdružení zobrazení 3 nejbližších nebo nejrelevantnějších členů profesních sdružení,

•

V profilech nečlenů profesních sdružení budou uživateli nabídnuty 3 další tipy na členy sdružení, kteří jsou buď nejblíže k
místu hledanému uživatelem nebo jsou relevantní k jeho dotazu.

•

Nový portál tak bude výrazným způsobem podporovat členy jako první preferovanou volbu pro uživatele!

Mezi další výhody, které portál řádným členům ESČ přinese, patří:

•
•
•
•
•
•

možnost prezentování svých referenčních zakázek,
propagace akcí – od produktových, slevových, přes dny otevřených dveří po účast na výstavách, veletrzích,
podpora pro vyhledávače Google a Seznam, SEO podpora – podpora případných webů jednotlivých řemeslníků a firem,
jednoduchá administrace a aktualizace údajů,
možnost publikování vlastních odborných článků, nových služeb, výrobků nebo zkušeností,
zvyšování důvěry a budování loajality zákazníků.

Pevně věříme, že tento portál přinese našim řádným členům mnoho užitku a nových zakázek a zúročí se tak mnoho práce vykonané zástupci AMSP ČR, ale i ESČ při přípravě tohoto portálu.
Abychom mohli ovšem na startu tohoto portálu vše řádně nastavit, potřebujeme od Vás pomoc. Při zadávání dat o členech
jsme zjistili, že v databázi u mnohých členů nemáme aktuální informace, proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění aktualizačního
dotazníku, který je na zadní straně této přílohy a jeho zaslání poštou (ESČ, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4) nebo e-mailem
(esc@elektrosvaz.cz). Předem moc děkujeme.

www.mistriremesel.cz
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Aktualizace kontaktních údajů člena ESČ
Jméno a příjemní:

_________________________________________

poštovní adresa:

_______________________________________________________________________________________________________________________

telefon/mobil:

__________________/______________________

Zaškrtněte jednu možnost:

číslo členského průkazu:

_____________________________________________
(nejste-li si jisti číslem průkazu, vyplňte datum narození)

E-mail:

_____________________________________________

Následující položky vyplní pouze OSVČ (podnikatelé) a právnické podnikající osoby:

zaměstnanec
OSVČ (podnikatel) bez zaměstnanců
OSVČ (podnikatel) se zaměstnanci

Firma:

_________________________________________________________________________________

Sídlo:

_________________________________________________________________________________

IČ:

_________________________

Právnická osoba - firma (Spolkový člen)

Následující položky vyplní jen zaměstnanci:

Zaměstnavatel:

___________________________

Profese:

___________________________

Webové stránky: _____________________________

Předmět činnosti: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Regiony působnosti:

___________________________________________________________________________

Aktualita:

Upozornění:

Dne 13.1.2016 se konala valná hromada Svazu podnikatelů v oblasti technických zařízení a stavebních řemesel. Na této Valné hromadě byl prezident ESČ Mgr. Radek
Roušar zvolen prvním viceprezidentem tohoto svazu, který
nově změnil svůj název na SPTZ z.s.

Zaujal-li Vás projekt Roku řemesel 2016 a portál
www.mistriremesel.cz a chcete využívat všech možností,
které skýtá, stejně jako všech výhod, které svým řádným
členům poskytuje ESČ, nezapomeňte zaplatit členské příspěvky za rok 2016 (informace o platbě členských příspěvku jsou uvedeny v tomto čísle svazového zpravodaje).

Pevně věříme, že tato volba bude dalším přínosem
pro ESČ a její členy, protože ESČ tímto získává stále stabilnější a významnější pozici jak vůči státu, tak i dalším odborným profesním spolkům sdruženým v tomto svazu.

Pokud nejste řádným členem a chtěl byste se jím
stát nebo třeba Váš zaměstnavatel, kontaktujte nás na
některém z v zápatí uvedených telefonech nebo e-mailu,
rádi Vám poskytneme informace, jak se stát řádným členem.

I v roce 2016
je ESČ odborným garantem
dvou největších
elektrotechnických veletrhů v ČR.

ZKRAT—příloha
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY
ROČNÍK 24

PRAHA, leden 2016
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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

