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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 3/2016

V květnu a červnu 2016
oslavili či oslaví významná životní jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
jak už se stalo zvykem, rád bych Vás i v tomto čísle Svazového zpravodaje informoval, co nového se stalo a bezprostředně se dotýká ESČ. Poslední dva měsíce přinesly řadu událostí, pokusím se je tedy určitým způsobem chronologicky seřadit:

• dne 29. 3. 2016 proběhlo 5. jednání Elektrotechnického grémia v Praze,
• dne 30. 3. 2016 proběhla Prezidiální rada ESČ,
• dne 20. 4. 2016 se uskutečnil Aktiv revizních techniků - ART 2016, na který

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

navázala členská schůze ESČ,

• dne 21. 4. 2016 proběhlo další jednání na MPSV ve věci nového zákona o provozu vyhrazených technických zařízení.
Událo se toho samozřejmě mnohem více, nicméně, kdybych měl popisovat úplně
vše, nestačil by mi asi zcela určitě rozsah celého svazového zpravodaje. Vzhledem k
tomu, že jednotlivým událostem budou věnovány samostatné články, dovolím si dnešní
svůj úvodník ukončit, popřát Vám příjemné jarní dny a brzký příchod léta, který s sebou neodmyslitelně přináší dovolené.
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)

Zasedání Elektrotechnického gremia

šedesátiny
pan Radoslav Kočí, Praha 5

Dne 29.4.2016 se uskutečnilo v pražském sídle ESČ jednání Elektrotechnického
grémia, jehož se zúčastnili kolegové z členských spolků a jako hosté byli přítomní zástupci HK ČR a kolegové z jižní Moravy. V rámci pražského jednání bylo navázáno na

sedmdesátiny

jednání z prosince 2015, které se uskutečnilo v Plzni, kde se členové EG usnesli, že je

pan Miloš Černý, Praha 8

nezbytné dokončit práce na připravovaném návrhu vyhlášky o odborné způsobilosti,

pan Jiří Majer, Všenory

aby se náhodou nestalo, že bude v časové tísni zrušena bez náhrady.
V rámci pražského jednání byly projednány připomínky a podněty k předloženému
návrhu, který vychází z návrhu zpracovaného pracovní skupinou tvořenou zástupci

jednasedmdesátiny

TIČR a ESČ v roce 2014, nicméně finální verze byla notně upravena do souladu s ČSN

Ing. Jan Novotný, Praha 6

EN 50110-1 ed.3. V rámci projednaného a EG schváleného návrhu je tak mnohem větší
důraz kladen na právo stanovit si podmínky dle posouzení rizik daného provozu, a to
na základě rozhodnutí příslušné osoby odpovědné za elektrická zařízení dané právnické
či fyzické podnikající osoby.
Oprávněnost tlaku členů EG na modernizaci současné vyhlášky č. 50/1978 Sb. jasně podporuje změna zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií z roku 2015,

třiasedmdesátiny
pan Gerhard Stenczel, Modletice
Ing. Miroslav Vydra, Praha 4

který v §10d stanovuje potřebnou kvalifikaci pro osoby oprávněné provádět instalaci
vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. Pro tuto činnost stanovuje tento zákon jediný požadavek na kvalifikaci - profesní kvalifikaci - Elektromontér
fotovoltaických systémů, kterou může na základě složení zkoušky získat i osoba bez

pětasedmdesátiny
pan František Bernard, Praha 4

elektrotechnického vzdělání bez ohledu na současnou platnou vyhlášku o odborné způsobilosti a plně se tak projevuje obava, že pokud nebude současné znění novelizováno,
tak vyhlášku o odborné způsobilosti budou stále častěji některé obory obcházet prostřednictvím zákonů, které budou přímo stanovovat odbornou způsobilost.

jedenaosmdesátiny
pan Jiří Fiala, Praha 4

EG tak na svém jednání přijalo návrh, který nyní předložilo MPSV, TIČR a SUIP k
posouzení a bude-li ze strany státu akceptovatelné, předloží EG toto znění elektrotechdvaadevadesátiny

nické veřejnosti k připomínkování.

paní Marta Dufková, Praha 4
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Elektrotechnický svaz
český, z.s. („ESČ“)

ART 2016
Jak už se stalo zvykem, i v letošním dubnu uspořádal ESČ aktiv revizních techniků

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

(ART 2016). Aktiv se uskutečnil v již tradičním místě - v konferenčním sále PRE, v ulici
Na Hroudě v Praze 10. Letošní ročník ovšem přinesl jednu otázku k zamyšlení. Vzhledem ke stále rostoucí oblibě našeho aktivu, a to jak z řad elektrotechniků (letos se
zúčastnilo více jak 120 účastníků), tak z řad vystavujících partnerských společností.
Vzhledem k rostoucí oblibě budeme možná muset zvážit volbu většího sálu, protože
letošní ročník byl na hranici kapacity sálu. To se projevilo na samotném začátku aktivu, kdy jsme museli některým vystavovatelům ubrat stolky, abychom k nim mohli usadit návštěvníky. V příštím roce tak patrně budeme nuceni změnit místo nebo sáhnout k
opatření, že ti, kteří nebudou předem nahlášeni, se nebudou moci aktivu zúčastnit.

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

mají

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

•

I pro letošní rok jsme se snažili zajistit renomované lektory se zajímavými přednáškami, zcela novými přednášejícími byli na letošním aktivu Ing. Miroslav Záloha
(inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení SUIP) a Eva Svobodová, MBA
(generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), program
aktivu byl následující:

• Elektrické instalace na březích vod (jezera, řeky, přístaviště atp.)
Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

• Nejčastější pochybení na úseku VTZ zjištěná při kontrolách SUIP
Ing. Miroslav Záloha, SÚIP, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení

• Chyby při revizích a montáži hromosvodů z pohledu inspektora SOD
Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

• Požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování v instalacích
nízkého napětí, volba a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto
funkcí
Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

• „Rok řemesel 2016“ – aktuální informace o projektu a internetovém portálu
www.mistriremesel.cz
Eva Svobodová, MBA, AMSP, generální ředitelka
Po skončení aktivu následovala Členská schůze ESČ, jejíž zápis naleznete na poslední straně.

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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Setkání řemeslných spolků s premiérem ČR
Dne 19. 5. 2016 se uskuteční setkání předsedy vlády České republiky s představiteli
spolků zapojených do Roku řemesel 2016. Za ESČ se setkání zúčastní Mgr. Radek
Roušar - prezident ESČ. Tématy jednání budou

• Nový živnostenský zákon – požadavek na zásadní změny
• Znovuzavedení dílen do základních škol
• Téma: Kvalifikace – vzdělávání v odborných profesích

Návrh nového Zákona o provozu VTZ
Dne 21. 4. 2016 se po více jak 8 měsících uskutečnila další schůzka mezi zástupci
MPSV, TIČR, SUIP a HK ČR ve věci přípravy nového návrhu Zákona o provozu vyhrazených technických zařízení. Bylo konstatováno, že prodleva mezi jednáními byla způsobena skutečností, že MPSV obeslala zainteresované orgány státní správy se žádostí o
vyjádření, zda podporují vznik tzv. nadresortního střechového zákona, který by platil
obecně pro daný typ zařízení bez ohledu na jeho umístění, přičemž v působnosti jednotlivých ministerstev by zůstaly pouze úzce specializovaná zařízení typická pouze pro
daný resort.
Na základě jejich vyjádření (či případného opomenutí se vyjádřit) se dá jasně usuzovat, že o daný střechový zákon není mezi jednotlivými resorty zájem a že tedy další
práce budou směřovat pouze k zákonu v gesci MPSV a mělo by se tak jednat o čisté
nahrazení zákona č. 174/1968 Sb., z něhož do dnešní doby bylo zachováno jen torzo
pár paragrafů.
Zúčastnění se dohodli, že si do 6. 5. 2016 zašlou vzájemně své teze k dané problematice, které následně řádně prostudují tak, aby na příštím jednání, které se má uskutečnit dne 23. 5. 2016 na MPSV, se mohly již diskutovat skutečné konkrétní aspekty
daného návrhu zákona.
Prezident ESČ využil příležitosti, kdy u jednoho stolu seděli zástupci nejdůležitějších
orgánů státu v dané problematice a předal jim návrh Vyhlášky o odborné způsobilosti
zpracované Elektrotechnickým grémiem. Zástupci přítomných orgánů státní správy
vyslovili potěšení nad tím, že elektrotechnici, alespoň v rozsahu Elektrotechnického
grémia, začali spolupracovat, což dosud nebylo příliš zvykem.

Zasedání Prezidiální rady ESČ
Dne 30. 3. 2016 se uskutečnilo zasedání Prezidiální rady ESČ, které se kromě hlavního tématu, kterým bezesporu byla příprava na Členskou schůzi ESČ, zabývalo i řadou
dalších záležitostí. Byla schválena účetní uzávěrka a hospodaření za rok 2015, byl projednán stav členské základny a možnosti náboru nových členů a v neposlední řadě informoval prezident o jednáních s některými představiteli jižní Moravy ve věci vzniku

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 pracovní
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 1210,- Kč za osobu včetně
DPH.
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
2.5.2016, 16.5.2016, 6.6.2016 a
4.7.2016 vždy od 8:00
Více informací na internetové
stránce www.vyhl50.cz.

pobočky (kamenné kanceláře) ESČ v Brně. Po dlouhé rozpravě se prezidiální rada ESČ
rozhodla, že v rámci zachování dobrých a korektních vztahů ESČ s aktivními spolky na
jihu Moravy, nebude v tuto chvíli ESČ v Brně zřizovat kamennou pobočku a zachová
současný model, kdy představitelem ESČ na jižní Moravě je Ing. Molák. Elektrotechnici
z jižní Moravy tak mají možnost se zapojit do činnosti ESČ právě jeho prostřednictvím.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ
mají v nejbližší době zúčastnit:
2. 5. 2016

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

10. 5. 2016

Přednáška ESČ na veletrhu FOR ENERGO

16. 5. 2016

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

16. 5. 2016

Bude zahájen kurz revizních techniků E2 (učebna SŠT Zelený pruh)

18. 5. 2016

Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh)

16. 5. 2016

Prezident ESČ se účastní jednání s předsedou vlády ČR

6. 6. 2016

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

4. 7. 2016

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.
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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 přípravného kurzu je 16. 5. 2016.
Více informací na internetové
stránce www.kurzyrt.cz.

Zápis z členské schůze
Akce:

• Členská schůze Elektrotechnického svazu českého, z.s., se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072
Místo a termín konání:

• Konferenční sál PRE, Na Hroudě 4, Praha 10
• 20. 4. 2016 15:00 - 16:30 hod.
Členskou schůzi vedl a zápis pořídil:

• Členskou schůzi v souladu s platnými Stanovami ESČ vedl prezident ESČ - Mgr. Radek Roušar
• Zápis z členské schůze pořídil výkonný tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík
Na úvod členské schůze prezident svazu všechny přítomné přivítal, vysvětlil, proč se členská schůze koná, jaké má náležitosti, že
dle platných stanov ESČ není členská schůze nejvyšším orgánem ESČ. Konstatoval, že ESČ má v současné době více jak 2.500 registrovaných členů, nicméně, že k 20. 4. 2016 splnilo z registrovaných členů podmínky řádného členství celkem 213 osob (individuálních
i spolkových členů) a dle prezence je přítomno 58 řádných členů, a to osobně nebo na základě plné moci (viz. prezenční listina). Členská schůze není tedy usnášení schopná, protože přítomno je pouze 27,2% řádných členů s hlasovacím právem. Tato skutečnost
ovšem nebrání tomu, aby členská schůze proběhla, protože dle stanov je nutná účast nadpoloviční většiny všech členů pouze v případě, že má členská schůze hlasováním rozhodnout, což z programu dnešní schůze nevyplývá a nebude-li z pléna hlasování navrženo,
může dnešní členská schůze proběhnout.
V rámci prvního plánovaného bodu členské schůze prezident rozebral důležité body stanov, obzvláště se věnoval ustanovením o
členské schůzi, právech řádných členů a volebnímu řádu, kdy popsal a vysvětlil, jakým způsobem mohou být navrhovány osoby do
prezidiální rady nebo na post prezidenta a jakým způsobem volba probíhá.
V rámci druhého bodu představil členy prezidiální rady ESČ, jejich odbornost a specializaci, v rámci které se na ně mohou členové
obracet.
V rámci třetího bodu prezident ESČ informoval o činnosti ESČ v rámci HK ČR (Živnostenská sekce, sekce VTZ, pracovní skupina
elektro), Elektrotechnického grémia a informoval o započaté spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP) v rámci Roku řemesel 2016 a o tom, že prezidiální rada ESČ pověřila prezidenta ESČ zjištěním podmínek možného členství
ESČ v AMSP.
V rámci čtvrtého bodu prezident informoval, že prezidiální rada ESČ na svém zasedání dne 30. 3. 2016 vzala na vědomí zprávu o
hospodaření ESČ za rok 2015. Prezident následně informoval o zásadních informacích z hospodaření ESČ za rok 2015 a o výhledu na
rok 2016.
Pátým bodem programu byla diskuze členů, v rámci které byly probírány otázky vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
o zkouškách revizních techniků, o návrhu nového zákona o provozu vyhrazených technických zařízení. V rámci diskuze rovněž jasně
zazněl převládající názor, že než aby bylo vydávání osvědčení RT realizováno prostřednictvím více autorizovaných subjektů, je lepší
ponechat RT plně v gesci TIČR.

Podnikatelský účet Komerční banky na 5 let zdarma. Profi účet obsahuje:

Komerční banka fandí českému
řemeslu a jako partner
Roku řemesel 2016
připravila pro řádné členy ESČ
zvýhodněnou nabídku
podnikatelského Profi účtu.

•
•
•
•
•
•

běžný účet s možností čerpat povolený debet
měsíční elektronický výpis z účtu
mezinárodní embosovanou platební kartu s designem Vašeho profesního sdružení
internetové, mobilní a telefonní bankovnictví pro snadnou obsluhu Vašich financí
zdarma deset prvních příchozích nebo odchozích plateb každý měsíc
zdarma výběry z bankomatů KB (v rámci konceptu moje odměny)

Nabídka je platná pro všechny právnické nebo fyzické podnikající osoby, které splňují
podmínky řádného členství ESČ, a to jak pro nové klienty KB, tak i pro stávající klienty KB.
Požádat o tuto zvýhodněnou nabídku je možné na kterékoliv pobočce KB, přičemž
jako ověření řádného členství slouží portál www.mistriremesel.cz. Pokud jste řádným
členem ESČ a podnikáte a nejste na portále www.mistriremesel.cz uvedeni s pečetí
„Garantováno“, kontaktujte prosím nejprve ESČ se žádostí o zjednání nápravy.
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