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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 4/2016

V červenci a srpnu 2016
oslavili či oslaví významná životní jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
první letní den je již za námi, a to neochvějně značí, že jsou zde prázdniny, tedy
volno pro naše děti, ale mnohdy i trocha uvolnění pro nás pracující, protože většina z
nás si ve svém nabitém programu nalezne v nastávajících letních měsících týden nebo
dva, kdy uteče od každodenního shonu a dopřeje si trochu toho klidu - dovolené. Ať už
toto volno budete trávit kdekoliv a jakkoliv, dovolte, abych Vám popřál, abyste si řádně
odpočali a nabrali sílu do dalších pracovních dní.

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

Než se ovšem začneme oddávat klidu dovolené, dovolujeme si Vám přinést v tomto
čísle Zkratu několik informací o tom, co zajímavého se událo během posledních dvou
měsíců. Domnívám se, že náš program byl skutečně bohatý a mnoho informací může
být i pro Vás a Vaši činnost zajímavých.
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)

Přije prezidenta ESČ u předsedy vlády ČR
Dne 19. 5. 2016 byl pozván prezident ESČ spolu s dalšími představiteli spolků
spolupracujících na projektu Roku řemesel 2016 pořádaného Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků do Strakovy akademie na jednání s premiérem České
republiky Bohuslavem Sobotkou.
Setkání zástupců řemeslných spolků s předsedou vlády ČR se skládalo ze dvou částí. Z části, kdy u jednoho stolu zasedli všichni pozvaní představitelé řemeslných spolků
a z následné tiskové konference, kterou živě přenášel i program ČT 24.
Tisková konference po skončení jednání předsedy vlády ČR
se zástupci pozvaných řemeslných spolků

padesátiny
pan Zbyněk Bartoň
Praha 10

šedesátiny
pan Miroslav Blahna
Lysá nad Labem

Ing. Lubomír Zikmund
Jablonec nad Nisou

dvaasedmdesátiny
pan Antonín Wagner, Praha 9

osmdesátiny
Ing. Jan Večeřa, 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.
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.

Tisková zpráva AMSP po jednání zástupců spolků s premiérem ČR
Premiér Bohuslav Sobotka dnes přijal nejdůležitější aktéry tuzemského řemesla.
AMSP ČR připravila v rámci Roku řemesel 2016 setkání hlavních zástupců tuzemských
profesí s předsedou vlády, který dal Roku řemesel 2016 svoji záštitu a který pravidelně
se zástupci AMSP ČR vyhodnocuje přístup jednotlivých resortů k naplňování dohodnutých úkolů.
Aktéři dnešní schůzky, která proběhla na Úřadě vlády, se shodli, že na podzim bude
vytýčen jasný jízdní řád opětovného zavedení praktické výuky na základních
školách, a to ve formě dílen a pozemků. Součástí toho bude i stanovení motivace pro
základní školy, které již tento předmět nepovinně nabízejí a rovněž pro střední odborné
školy, které základním školám poskytují pro výuku dílen či pozemků svoje zázemí. V
další fázi se rozhodne, jak využít strukturálních fondů pro financování vytvoření učeben
praktické výuky.
Dalším dojednaným bodem byl časový i věcný režim změn v zastaralém živnostenském zákoně. Bylo dohodnuto, že v tomto volebním období proběhne jeho
novela a současně začnou přípravy pro vytvoření nového, moderního zákona. Dojde k
překvalifikování živností, posílení role cechů a zákon se přiblíží evropskému režimu
správy živností.
S tím je spojen i další bod dnešní schůzky, a to je ukotvení mistrovských zkoušek v naší legislativě. Ty se budu týkat více jak čtyřiceti profesí a rozhodující roli
opět sehrají profesní spolky, cechy a společenstva. Koordinátorem za zaměstnavatelskou sféru budou tři nejvýznamnější zástupci podnikatelů, tedy Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Významnou roli v navrženém řešení, které se nyní dojednává na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, budou sehrávat odborné školy přináležející k
oboru mistrovské zkoušky.

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,

•

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.

Diskuse byla zaměřena i na cílenou podporu regionálních zemědělských a potravinářských produktů a lokálních producentů. Zástupci příslušných cechů představili požadavky spojené se sezónním zaměstnáváním, vytvoření tzv. fondu nepojistitelných rizik a konkrétními opatřeními pro podporu tuzemských zdrojů. Projednával se i
velký projekt „…a teď česky,“ který v rámci Roku řemesel 2016 připravila AMSP ČR ve
spolupráci s Ministerstvem zemědělství, a který motivuje spotřebitele i podnikatele k
nákupu a využívání lokálních potravin.
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, shrnuje jednání s premiérem: „Rok řemesel
2016 nesmí skončit deklaracemi o podpoře profesí, ale faktickými činy. Velmi důsledně
dbáme na to, abychom dotáhli naše cíle do konce a nutíme resorty k naplnění našich
dohod. Nemá smysl rozpracovat stovky problémů a nic nedokončit. Proto se Rok řemesel 2016 musí stát slabikářem všech dotčených ministrů a jejich týmů a předseda vlády
hlavním revizorem jejich práce. Pokud se skutečně naplní dnešní dohody, pak se Rok
řemesel 2016 stal historickým milníkem podpory řemeslných profesí.“
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Sněm Hospodářské komory ČR
Dne 26. 5. 2016 se uskutečnil v Olomouci sněm Hospodářské komory ČR, kterého
se jako delegáti z pozice začleněného autorizovaného společenstva zúčastnili i zástupci
ESČ. Sněm byl dalším potvrzením toho, jak HK ČR získává na čím dál větší důležitosti.
Její sněm si opět nenechaly ujít ani špičky české politiky, v čele s premiérem ČR, předsedou ODS i Top 09, oproti minulému roku chyběl ministr financí a prezident ČR, kteří
byli v daný termín na zahraniční pracovní cestě.

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.

Na úvod sněmu přednesli všichni pozvaní a dorazivší hosté krátký projev, který byl
ovšem ovlivněn a zastíněn úvodním uvítacím projevem prezidenta HK ČR Vladimíra
Dlouhého, jehož projev byl velmi razantní, ale věcný a věnoval se stavu podnikatelského prostředí v ČR, kdy Česká republika sice zaznamenává ekonomický růst, který
ovšem není mnohdy zásluhou vlády, ale zásluhou růstu evropské ekonomiky obecně.
Vládě naopak vytknul mnohé překážky a zvyšování byrokracie, která vede ke zvyšování nákladů podnikání a brání tak dalšímu rozvoji. Projev prezidenta HK ČR sklidil od
delegátů velký potlesk, a to i přesto, že v projevu zazněly i pro mnoho delegátů sporné
úvahy o zavedení jednotné daně pro podnikatele. Touto úvahou se bude ještě vedení
HK ČR zabývat a provede k tomuto návrhu řadu analýz, než jej předloží vládě jako
skutečný návrh reformy daní podnikatelů.
Po skončení oficiální části, které se
zúčastnili i pozvaní politici, byla zahájena pracovní část sněmu, v rámci které
bylo zhodnoceno hospodaření, delegáti
byli informováni, že byl dokončen proces likvidace dceřiné společnosti BC
Freyova, za což prezident poděkoval
celé správní radě BCF, ve které zasedal
jako člen dozorčí rady i prezident ESČ.

Nejbližší termíny jsou pondělí
11.7.2016, 1.8.2016, 5.9.2016 a
3.10.2016 vždy od 8:00
Více informací na
stránce www.vyhl50.cz.

Hlavním bodem pracovní části bylo
ovšem představení nového projektu HK
ČR nazvané „PES“ - Podnikatelský elektronický systém, který by po svém
spuštění měl pro podnikatele centralizovat informace o povinnostech, které
musí plnit a měl by se tak stát velkým
pomocníkem každého člena HK ČR.

internetové

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.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ
mají v nejbližší době zúčastnit:
28. 6. 2016

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
(např.
na
e-mailové
adrese
esc@elektrosvaz.cz).

Na MPSV proběhne další kolo jednání o novém zákonu o VTZ

11. 7. 2016

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

1. 8. 2016

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

5. 9. 2016

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

3. 10. 2016

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

3. 10. 2016

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

5. 10. 2016

Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh)
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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 3. 10. 2016.
Více informací na internetové
stránce www.kurzyrt.cz.

Co nového v oblas zákona o provozu VTZ a nové vyhlášky 50?
Jak jsme Vás již v minulém čísle svazového zpravodaje informovali, byla obnovena jednání pracovní skupiny pro přípravu nového
„Zákona o provozu VTZ“, kterou tvoří zástupci MPSV, SUIP, TIČR a autorizovaných společenstev HK ČR (tedy i ESČ). Druhé jednání se
uskutečnilo na konci května 2016 a před jeho konáním zaslali zástupci HK ČR své teze toho, co by měl nový zákon obsahovat. Naopak
zástupci HK ČR obdrželi návrh paragrafového znění nového zákona od zástupců SUIP, tak i vlastní návrh od zástupců TIČR.
Zástupci HK ČR oba návrhy prostudovali a došli k závěru, že ani jeden z návrhů nereflektuje zcela požadavky současné doby. Zástupci HK ČR tak vyzvali představitele MPSV, aby se primárně zahájila jednání o konkrétních bodech a až se na nich nalezne shoda,
tak aby poté se řešilo paragrafové znění.
Jako první čtyři body pro projednání navrhli zástupci HKČR následující body:

• kdo bude zajišťovat odborný dozor nad dodržováním zákonných ustanovení o provozu VTZ, kdo bude provádět kontroly a
na základě čeho, jak budou ukládány sankce, v jaké výši, kdo je bude ukládat,

• jaké budou stanoveny podmínky pro uvádění zařízení do provozu (dle třídy) a jak budou stanoveny podmínky provozu,
• kdo, za jakých okolností vydává oprávnění a osvědčení, kdo ho naopak odebírá a za jakých okolností, na jak dlouho se
vydávají, zda se vedou nějaké registry …. (pokud se ukáže, že není shoda na tom tyto kompetence převést na HK ČR,
doporučujeme v této věci zachovat současnou praxi. Případné rozvolnění této pravomoci mezi více autorizovaných/
akreditovaných osob nepovažujeme za vhodné řešení.),

• jak se stavět k provozovaným zařízením staršího data výroby ve vztahu k jejich bezpečnosti.
Výše uvedenými 4 body by se mělo zabývat jednání na MPSV, které se má uskutečnit 28. 6. 2016. Nicméně ještě před konáním
tohoto jednání se dne 13. 6. 2016 uskutečnilo na půdě TIČR dvoustranné jednání TIČR a HK ČR, kde byla provedena vzájemná výměna názorů a zástupci HK ČR byli seznámeni s praxí chodu TIČR. Následně 14. 4. 2016 dopoledne se zástupci HK ČR setkali na dvoustranném jednání se zástupci SUIP, toto jednání hostilo sídlo ESČ.
Pevně věříme, že tato jednání povedou již k nějakým jasným závěrům, o kterých bychom Vás mohli informovat, protože zatím
jediná jasná věc je, že nový zákon bude resortní zákon v gesci MPSV, neboť k vytvoření nadresortního zákona není politická shoda ani
vůle jednotlivých ministerstev, a tak i nadále budou platit různá pravidla pro VTZ v civilním sektoru, jiná naopak v resortu obrany, či
dopravy … .
Odpoledne dne 14. 6. 2016 se na půdě ESČ konalo další jednání Elektrotechnického grémia, které tentokrát jako hosty mělo zástupce TIČR a SUIP. Hlavním tématem tohoto setkání bylo vyřešení připomínek a podnětů k návrhu, který EG připravilo (návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice). Z jednání vyplynuly čtyři podněty, o jejichž zapracování do návrhu během prázdnin
bylo rozhodnuto a pevně věříme, že během podzimu budeme schopni návrh představit elektrotechnické veřejnosti. Nutno ovšem poznamenat, že i když bude tento návrh přijat, vstoupí v platnost až s novým zákonem o VTZ, což je otázka ještě minimálně 2 let.

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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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

