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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 3/2017

V květnu a červnu 2017
oslavili a oslaví významná životní
jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
není to tak dlouho, co jsem psal první letošní úvodní slovo, mám pocit, jako by to
bylo před pár týdny, ale ono už je to pěkných pár týdnů, protože už není začátek roku,
ale blížíme se k půlce roku a tedy k období, kdy mnoho z nás si užije zaslouženou dovolenou, trochu odpočine, užije si rodinu … . Nicméně než se na dovolené, ať už do
zahraničí či po zemích českých vydáme, dovolte, abych Vás krátce informoval o tom,
co nového se událo za poslední dva měsíce.

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

Poslední dva měsíce byly skutečně velmi náročné a mohu Vám sdělit, že jsem rád,
že jsou za námi. Byť mě čekají ještě dva podobně hektické týdny, pak už z mé strany
přijde ona očekávaná dovolená a já si dovolím na týden přestat pracovat. Minulé období se dá definovat jako období úspěšné, kdy se mnohé povedlo, ale i jako období, kdy
některé „bitvy“ byly prohrány, ale já pevně doufám, že i s prohranou „bitvou“ se dá
„válka“ vyhrát a tak bojuji dále.
Tématem posledních čísel Zkratu byla příprava nového Zákona o provozu vyhrazených technických zařízení. I poslední dva měsíce probíhala jednání na MPSV o tomto
zákoně, ale již ne jen o něm, ale začalo se jednat i o nařízeních vlády — prováděcích
předpisech k zákonu, tj. i o prováděcím předpisu pro oblast elektro (náhrada za vyhlášku č. 73/2010 Sb.). Původně vše nasvědčovalo tomu, že v prováděcím předpisu bude
pouze novelizováno ustanovení o revizních technicích, tj. § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb. a
zbytek Vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice zůstane zatím v platnosti v
nezměněné podobě, nicméně dle posledních informací ministerstvo rozhodlo na základě
podnětu pracovní skupiny Elektro, že se bude vydávat i nové Nařízení vlády o odborné
způsobilosti v elektrotechnice. Zájmem ministerstva je do konce června dokončit projednávání zákona i obou nařízení vlády. Osobně se domnívám, že je to termín velmi
šibeniční, ale mohu se mýlit. Podrobnosti o tom, jak se vyvíjí jednání o těchto legislativních předpisech, naleznete dále v tomto čísle zkratu.
Elektrotechnický svaz český, z.s. byl rovněž minulý měsíc odborným partnerem
veletrhu FOR ENERGO, který se konal v PVA Letňany. V rámci programu veletrhu zazněla i moje přednáška na téma „Co nového v elektrotechnice“, kde jsem shrnul novinky ohledně přípravy nové legislativy. Jsem rád, že kromě odborné veřejnosti jsem se
mohl na této akci potkat i s některými z Vás, tj. že tuto akci navštívili i někteří členové
ESČ.
V dubnu jsme uspořádali náš již tradiční Aktiv revizních techniků - ART 2017. Jsem
velmi rád, že za poslední tři roky účast na Aktivu stále roste, letos jsme pokořili hranici
více jak 100 účastníků, což je hranice kapacity sálu. Jsme tak velmi rádi, že o naše
akce je zájem a jen to potvrzuje nastavený trend, kdy se snažíme připravit paletu zajímavých přednášek od předních lektorů. Je to pro nás velké ocenění, ale i závazek udržet takto vysoko laťku a nese to s sebou i otázku, zda pro příští rok se nepoohlédnout
po větším sále. Po skončení Aktivu následovala členská schůze ESČ, která přinesla živou diskuzi, za kterou jsem vždy velmi rád, protože podněty od Vás, našich členů, jsou
pro mě i pro celé vedení Svazu velmi důležité.
Poslední dva měsíce ovšem pro mě byly i určitou rekapitulací uplynulých tří let, kdy
jsem jako zástupce ESČ působil ve funkci člena Dozorčí rady Hospodářské komory ČR
(dále jen HK ČR). V květnu tohoto roku totiž končilo tříleté funkční období členů volených orgánů HK ČR. Dne 16.5. 2017 se uskutečnil v pražském TOP HOTELU na Chodově XXIX. sněm HK ČR, který byl letos volební a delegáti si tak zvolili nové vedení na
další 3 roky, stejně jako nové členy dozorčí rady a smírčí komise. Není asi velkým pře-
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(pokračování ze strany 1)
kvapením, že funkci obájil Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Překvapením však bylo, že první prezident a dlouholetý viceprezident RNDr.
Zdeněk Somr, který letos kandidoval pouze na post řadového člena představenstva HK ČR, nebyl za člena představenstva zvolen a
ukončil tak po 24 letech své působení ve vedení HK ČR. Tento volební sněm byl rovněž myslím si velkým úspěchem mé osoby a celého ESČ, ale protože chlubení se smrdí, máte-li zájem se dozvědět více o mém úspěchu, nalistujte si stranu č. 6 tohoto vydání Zkratu,
kde naleznete podrobné informace o tomto sněmu.
Protože nejen legislativou a prací živ
je člověk, dovolím si dnešní úvodní slovo odlehčit i
informací, že já, osoba velmi se podobající svou
postavou těhotné hrošici, jsem překonal sám sebe
a 20. 5. 2017 jsem se již podruhé ve svém životě
zúčastnil běhu nazvaného „Jenštejnská pětka“, což
je běh na 5 km. Nebudu tvrdit, že jsem závod

vyhrál, či se umístil na nějaké úžasné pozici, takové ambice jsem neměl, mojí ambicí bylo přežít a
dostat se do cíle, což se mi povedlo, dokonce se
mi povedlo zlepšit svůj čas o 4 minuty oproti běhu
v roce 2015, kdy jsem běžel poprvé. Možná ještě
pár podobně vypjatých jednání na MPSV jako v
poslední době a budu moci pomýšlet na lepší
umístění, protože z toho stresu zhubnu.

Při „běhu“

Jeden z krásných zálivů Menorky

V cíli s dcerou

Co napsat závěrem úvodního slova? Přeji Vám všem krásné léto, fajn počasí a
pohodovou dovolenou. Pokud se budete čistě náhodou stejně jako já v termínu od
17.6. do 24. 6. 2017 někdo vyskytovat na krásném Španělském ostrově - Menorka,
dejte vědět, budeme moci společně vésti debaty nad elektrotechnickou legislativou,
abych nevyšel ze cviku za ten týden, protože další jednání na MPSV se již blíží a jen
pár dnů po mém návrtu z dovolené se uskuteční. A samozřejmě také proto, že jistě
nebudeme mít nic lepšího na práci na tak krásném ostrově, který mohu všem jen
doporučit.
Krásné léto všem!
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)

ART 2017
AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2017 k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů
a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečnil 26.
dubna 2017 od 9:00. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.
Aktivu se zúčastnilo více jak 100 elektrotechniků, kteří vyslechli 5 odborných přednášek,
shlédli expozice vystavovatelů především z řad našich spolkových členů a probrali v družném rozhovory s členy prezidiální rady ESČ i sami mezi sebou odborné otázky, které je trápí.

• První přednášku na následující témata:
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – řešení specifických situací neřešených
v normě.
Chyby v realizaci elektrických rozvodů v objektech občanské vybavenosti.
Využití přístrojů AFDD.

• přednesl Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem
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• Druhou přednášku na téma: Ochrana proti přepětím a přepěťová
ochranná zařízení, ČSN 33 2000-4-443 a ČSN 33 2000-5-534

• přednesl Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

• Třetí přednášku na téma: Osvětlení komunikací podle norem a
přisvětlení přechodů

• přednesl Ing. Petr Míka, odborný poradce v oboru osvětlovací
technika

• Čtvrtou přednášku na téma: Ověřování návrhu rozváděčů nejen
s požární odolností

• přednesl Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.

• Závěrečnou přednášku na téma: ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické
instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

• Přednesl Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

Vystavovatelé ART 2017

www.luxo.cz

www.in-el.cz

www.eatonelektrotechnika.cz
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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.
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.

Elektrotechnická legislativa
Je tomu již pár měsíců, co Vás, naše členy informujeme o tom, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se pracuje na nové legislativě pro oblast
vyhrazených elektrických zařízení (dále jen VTZ). Vzhledem k tomu, že již toho bylo
napsáno hodně a i na členské schůzi jsme toho mnoho probírali a mnoho věcí se s postupem času mění, dovolíme si na následujících dvou stranách přinést přehled toho, co
je předmětem jednání.
Nový zákon o bezpečnosti provozu VTZ
Prvním zákonem, který by měl být nahrazen, je zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (resp. jeho zbytek, protože velká část
tohoto předpisu byla zrušena přijetím Zákona o inspekci práce). Nový zákon by se měl
jmenovat zákon o bezpečnosti provozu VTZ, a to i přesto, že není jen o provozu, ale
jeho velká část se zabývá uvedením do provozu. Tento zákon stanovuje povinnosti při
uvádění do provozu a provozování VTZ, stanovuje, že VTZ jsou i nadále elektrická,
plynová, tlaková a zdvihací. Snaha o vytvoření nových druhů VTZ (např. pouťových
atrakcí, pil, ...) nebyla akceptována a v návrhu jsou taxativně uvedeny 4 druhy VTZ.
Návrh zákona rovněž stanovuje, že každý druh VTZ bude rozdělen do tříd a podle zařazení do tříd budou pro jednotlivé třídy stanoveny požadavky. I nadále bude platit, že při uvádění VTZ třídy I. do provozu bude nutné závazné stanovisko Technické
inspekce ČR (dále jen TIČR).
Působnost zákona je čistě a pouze pro oblast tzv. civilního sektoru, neboli na
pracovněprávní vztahy v působnosti MPSV, tj. návrh zákona kopíruje rozsah působnosti
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Nevztahuje se tak například na obranu či
dopravu … . Snaha Hospodářské komory ČR (dále jen HK ČR) o tzv. střechový
(nadresortní) zákon, se nesetkala s pozitivní odezvou u jednotlivých zainteresovaných
ministerstev a HK ČR v současné době upustila od prosazování střechového zákona,
protože jeho prosazení je za současné politicko-byrokratické situace neprosaditelný.
Návrh zákona v podstatě kopíruje současné postavení Státního úřadu inspekce
práce (dále jen SUIP) a TIČR. Sice se dlouze jednalo o tom, že by Hospodářská komora
mohla převzít část pravomocí TIČR především v oblasti vydávání osvědčení revizních
techniků (dále jen RT), nicméně v současné době je shoda na tom, že jediný, kdo bude
vydávat osvědčení RT bude TIČR. Ani v oblasti oprávnění se nechystá zásadní změna,
pouze je stále v návrhu úleva pro OSVČ, kteří vlastními silami bez zaměstnanců provádějí revize. MPSV a SUIP navrhuje, aby revizní technici bez zaměstnanců ke své činnosti nepotřebovali ke svému osvědčení RT ještě oprávnění. Sice to zní lákavě, že by to
skutečně pro OSVČ mohla být alespoň malá úleva, ale uvědomíme-li si, že se to vztahu
výhradně na revize, nikoli na další úkony jako je montáž, údržba…, přijde mi to jako
zcela bezvýznamná úleva, která nedává smysl, protože moc revizáků, kteří kromě provádění revizí neprovádějí občas nějakou montáž neb údržbu neznám a na montáž a
údržbu už je opět nutné mít oprávnění, bez ohledu na to jak jsem velký.
Asi největší novinkou, kterou nový návrh zákona přináší, jsou veřejné registry
osvědčení RT a oprávnění tak, aby kdokoliv na veřejně přístupném serveru si mohl
oprávnění či osvědčení zkontrolovat. Správcem registrů bude TIČR a nově bude povinnost hlásit jakoukoliv změnu registrem zapsaných údajů.
Velmi zajímavé je poté následující ustanovení návrhu zákona:
§ 8, odst. 3
Je nepřípustné používat vyhrazené technické zařízení, u kterého se zjistí stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se především považuje:
a)
u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena
ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, případně jiným způsobem dle stanovených podmínek nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, že předmětné zařízení je schopno bezpečného
provozu vydaný pověřenou organizací,
b) je provozováno v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,
c) chybějící průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace, pokud měla být vydána,
d) neodstranění závad zjištěných při předchozí revizi nebo kontrole.
Asi všichni souhlasíme s tím, že výše uvedený odstavec je prospěšný z hlediska
bezpečnosti provozu VTZ, nicméně nedovedu si představit, jak toto ustanovení bude
kontrolováno a hlavně vynucováno, protože chybějící průvodní dokumentace nebo neodstraněné závady z předchozí revizní zprávy jsou v současné době velmi časté.

Návrh prováděcího předpisu - NV, kterým se určují vyhr. el. zařízení (VETZ)
Současnou vyhlášku č. 73/2010 Sb. by mělo nahradit nové nařízení vlády, kterým se určují VETZ a stanoví bližší podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Návrh tohoto nařízení vlády i přes náš zásadní odpor i nadále počítá s tím, že elektrické spotřebiče
a prodlužovací přívody nebudou nově VETZ.
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§ 3 Vymezení vyhrazených elektrických zařízení
(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:
a) elektrické zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, vyjma elektrických zařízení podle
odst. 2,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
(2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažují:
a) elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, ruční elektromechanické
nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče podobného charakteru, do
napětí 400 V, pokud tyto nejsou pevně připojené k elektrické síti
b) zdravotnické elektrické přístroje
c) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
d) elektrická zařízení s proudem nebo napětím nepřevyšujícím bezpečné hodnoty
podle příslušných technických norem, neurčená k použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu plynů, par a prachů.
Co vlastně vyřazení spotřebičů a prodlužovacích přívodů přinese, toť otázka.
Zástupci SUIP svorně tvrdí, že mají zájem, aby se i nadále revize spotřebičů prováděly,
protože z hlediska bezpečnosti práce je to důležité, ale že jsou proti tomu, aby to nadále museli dělat revizní technici, nicméně to, že to vyřadí z VETZ, nepřinese samo o sobě
jimi očekávanou změnu, protože i nadále se bude jednat o revize a revize musí dělat
revizní technik, nicméně po zrušení skupiny revizních techniků E4 to nově budou muset
dělat RT skupiny E2, což jistě nepřinese kýžený efekt. ESČ v této souvislosti i nadále
zastává názor, že by spotřebiče a prodlužovací přívody měly zůstat mezi VETZ a i nadále by jejich revize měli dělat revizní technici, ale na druhou stranu, že by měly být
požadavky na RT E4 upraveny tak, aby skutečně postihovaly pouze problematiku spotřebičů a prodlužovacích přívodů tak, aby si příslušnou zkoušku mohl před TIČR udělat i
onen údržbář, který by měl provádět dle slov zástupců SUIP tyto revize v rámci svého
podniku.
Rozdělení VETZ do tříd je navrženo takto:
§ 4 Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd
Vyhrazená elektrické zařízení se podle stupně nebezpečnosti zařazuje do tříd.
(1) Elektrickým zařízením třídy I je:
a) elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů,
par a prachů,
b) elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
zvlášť nebezpečných, nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace
c) elektrické zařízení v objektech určených pro shromažďování více než 200 osob
d) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech (vyjma prostorů sk. 0)
e) elektrická zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených v odst. 1 písm. a), b), c), d)
2) Elektrickým zařízením třídy II je:
a) ostatní elektrická zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a)
b) zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I.
Zatímco v oblasti elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů neslaví ESČ
úspěchy, tak za úspěch se dá považovat stav, kdy vše nasvědčuje tomu, že se nám
podaří zvrátit záměr, že revizním technikem VETZ může být pouze osoba, která má
minimálně elektrotechnické vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Na základě dlouhé
a propracované argumentace se vše jeví tak, že by mělo být i nadále postačující elektro vyučení, delší praxe než u maturantů a složení zkoušky na TIČR.

Nové Nařízení vlády, o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Původně vše nasvědčovalo tomu, že stávající vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné
kvalifikaci v elektrotechnice přežije i tuto rekodifikaci téměř bez úhony , protože bylo
záměrem, že tato vy\hláška zůstane platit, pouze v ní bude zrušen §9 - revizní technik
a ustanovení o revizním technikovi budou zakomponovány do nového nařízení vlády,
kterým se určují vyhrazená elektrická zařízeni. Nicméně to již neplatí, protože nyní
existuje určitá většinová shoda, že by mělo vyjít rovnou i nové Nařízení vlády, o odborní způsobilosti v elektrotechnice, kde bude i nadále začleněna odborná způsobilost revizního technika. Největším sporem v této oblasti je nyní asi otázka projektantů, protože představitelé SUIP tvrdí, že současný §10 - projektant, pro ně představuje problém,
protože se domnívají, že to spadá do kompetence ČKAIT. ČKAIT naopak říká, že pod ně
určitě spadají pouze projektanti pro stavební řízení … . Jediné pozitivní na tomto sporu
je, že i zástupci SUIP začínávají chápat, že je nezbytné, aby hlavně odborná způsobilost projektantů byla vyřešena.

O dalším pokračování přípravy nové legislativy Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.
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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
(např.
na
e-mailové
adrese
esc@elektrosvaz.cz).
Nejbližší termíny jsou pondělí
10.7.2017, 7.8.2017 a 4.9.2017
vždy od 8:00
Více informací na
stránce www.vyhl50.cz.

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.
Na základě absolvovaného přípravného kurzu mají uchazeči možnost
využít mimořádně vypsané termíny
zkoušky pro absolventy tohoto kurzu. Zkouška vždy probíhá v prostorách TIČR.
Nejbližší termíny zahájení přípravného kurzu jsou 25. 9. 2017
a 4. 12. 2017.
Více informací na internetové
stránce www.kurzyrt.cz.

Volební sněm HK ČR
Dne 16.5.2017 se v TOP Hotelu na pražském Chodově uskutečnil
XXIX, sněm Hospodářské komory České republiky. Tento sněm se nesl ve
volebním duchu, protože byl volební pro volené orgány HK ČR, ale stejně tak
byl jednou z posledních možností pro politiky oslovit zástupce podnikatelské
veřejnosti před podzimními parlamentními volbami a tuto příležitost si nenechal ujít téměř nikdo z pozvaných představitelů politických stran.
Jen vzhledem k vládní krizi se nakonec den před sněmem HK ČR omluvil bývalý ministr financí a místopředseda vlády pan Andrej Babiš, který za
sebe náhradou poslal ministra životního prostředí. Ostatní pozvaní předsedové
ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se zúčastnili dopolední oficiální části a přednesli své projevy, které byly již ovlivněny předvolební rétorikou. Zdravice delegátům sněmu ve formě videa zaslal i prezident ČR, který v době konání sněmu byl na zahraniční cestě v Číně.
V úvodním proslovu padla až nezvykle ostrá kritika z úst prezidenta HK
ČR (viz část tiskové zprávy HK ČR):
Ostré kritice prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého čelí vláda na právě probíhajícím volebním sněmu. Kvůli vládní krizi hrozí podle něj balkanizace politického života. Politici hazardují se jménem
ČR jako země, kde mají špičkové nadnárodní společnosti zájem investovat. Dlouhý nešetřil také kritikou kvůli byrokratickým překážkám, které musí podnikatelé dnes a denně překonávat.
„Co jste, přes veškeré sliby a kritiku předcházejících vlád, vlastně pro podnikatele, zvláště ty malé a střední udělali? Jak se urychlila realizace tolik potřebných infrastrukturních projektů? Proč každá snaha o zjednodušení rozhodovacích
procesů naráží na byrokracii a žárlivost ministerských úředníků, neochotných vzdát se svých údajně nenahraditelných
kompetencí?“ ptal se politiků prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ve svém projevu v souvislosti s dobrou hospodářskou kondicí naší země. „Když ale stát má peníze, proč nestaví? Proč stát tak pomalu řeší nazrálé nedostatky
našeho vzdělávacího systému, aby skutečně, dlouhodobě řešil situaci na trhu práce,“ rozčiloval se Dlouhý na sněmu.
(Zdroj: www.komora.cz)
Po úvodní oficiální dopolední části se po obědě delegáti pustili do pracovního programu, jehož nejdůležitějším bodem, bylo zvolení nových členů volených orgánů na další tříleté období. Delegáti 29. sněmu Hospodářské komory zvolili staronovým prezidentem Vladimíra Dlouhého a za viceprezidenty Irenu Bartoňovou Pálkovou, Bořivoje Mináře, Romana Pommera
a Michala Štefla, kteří byli viceprezidenty již v minulém funkčním období. Nově se funkce viceprezidentky ujme také současná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, která byla zvolena největším počtem hlasů. Do
34 členného představenstva hospodářské komory po 3 uplynulých letech v dozorčí radě HK ČR byl zvolen také Radek Roušar prezident ESČ. Jedná se o velkou čest jak pro samotného prezidenta ESČ, tak pro celý Svaz, protože je to poprvé, kdy zástupce elektrotechniků byl zvolen do nejvyššího orgánu HK ČR a s největší pravděpodobností byl rovněž zvolen jako nejmladší člen v historii
představenstva HK ČR.
Prezidium Hospodářské komory České republiky ve funkčním období 5/2017 - 5/2020

Ing. Vladimír
Dlouhý, CSc.
prezident

Mgr. Irena
Bartoňová Pálková
viceprezident

Okresní hospodářská
komora Kutná Hora

Česká asociace úklidu
a čištění

Ing. Bořivoj Minář
viceprezident
Krajská hospodářská
komora Olomouckého
kraje

Roman Pommer
viceprezident
Cech obkladačů ČR

Ing. Marta Nováková
viceprezident
Svaz obchodu a cestovního ruchu

Ing. Michal Štefl
viceprezident
Krajská hospodářská
komora jižní Moravy

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ve funkčním období 5/2017 - 5/2020
PhDr. Michal Bavšenkov, Jan Březina, Pavel Březina, Pavel Dočekal, Ing. Filip Dvořák,
Ing. Miroslav Dvořák, Mgr. Jana Havrdová, Ing. Ivana Chottová, Radek Jakubský, Ing.
Rudolf Jung, Jozef Koprivňanský, Martin Mikl, Mgr. Jan Mraček, Ing. Václav Nepraš,
Zbyněk Neumann, Mgr. Zdeněk Petzl, Ing. Martin Plachý, ml., Ph.D., Ing. Stanislav
Sedláček, Ing. Jaroslav Schön, Václav Stárek, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing.
Luděk Šebesta, Bohuslav Švamberk, Mgr., Ing. Hana Továrková, Robert Zatloukal, Petr
Zimmermann, Pavel Žatečka.
www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/kontakty/organy-hk-cr/
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Mgr. Radek Roušar
člen představenstva
Elektrotechnický svaz
český, z.s.

Luxoprofi - poděkování spolk. člena
Dne 26. dubna 2017 jsme měli tu čest, že jsme se jako
spolkový člen ESČ mohli zúčastnit akce „Aktiv revizních
techniků - ART 2017“ pořádané Elektrotechnickým svazem
českým, z.s. Na této akci jme měli svůj informační stánek a
mohli jsme tak předat naše odborné zkušenosti jak přímo u
našeho stánku, tak i prostřednictvím přednášky „Řešení osvětlení komunikací podle norem a přisvětlení přechodů“.
Děkujeme tímto Elektrotechnickému svazu českému za
možnost setkat se s členy ESČ, ale stejně tak chceme poděkovat zúčastněným členům ESČ za velký zájem, který projevili o
naši expozici. Bylo velmi zajímavé prodiskutovat se zástupci
odborné veřejnosti reálné zakázky v oblasti osvětlení, zodpovědět jejich dotazy, či navrhnout řešení jejich problémů s
osvětlením různých objektů i interiérů.
Jako poděkování členům ESČ jsme za jejich zájem o
naši expozici připravili speciální bonus, který naleznete na
závěr tohoto článku.
Naše společnost pod obchodní značkou LUXOPROFI působí na trhu s LED osvětlením již 18. rokem, snažíme se být
vždy o krok napřed před klasickým prodejcem, být u vývoje moderních technologií. Jsme distributorem několika značek pro ĆR
(např.: Verbatim, Philips a další).
Naší vizí je dělat práci systémově, poradit zákazníkovi v celkovém pojetí zakázky. Víme, jaké problémy zákazníci řeší a chceme jim předcházet
důsledností a dobrou koordinací v celé stavbě.
LuxoProfi působí i na poli zabezpečovací techniky, navrhujeme a montujeme bezpečnostní prvky do bytů, domů, kanceláří. Zabezpečujeme pozemky i celé budovy. Proto umíme skloubit dohromady návrhy osvětlení
s návrhy slaboproudých instalací, jako jsou např. bezpečnostní systémy ovládané mobilním zařízením, stejně jako umíme navrhnout chytré ovládání spotřebičů v domech.
Přijďte se s námi poradit o možnostech, které skýtají nové technologie.
Přiveďte zákazníka pro kterého montujete, provedeme návrhy a odborně Vás
v případě potřeby zaškolíme tak, aby jakákoliv námi nabízená nová technologie, byla i pro Vás od zaškolení hračkou a vy tak získali výhodu před konkurencí.
Již 18 let se věnujeme obchodu a montáži, umíme i velkoobchodně zajistit:

•
•
•
•
•
•
Prodejna
Showroom

Dodávky svítidel, jak designových, tak průmyslových včetně světelných zdrojů
Kompletní kalkulace úspory osvětlení uplatnění systémů regulace
Kompletní dodávky systémů, záruční a pozáruční servisy
Silnoproudé el. instalační práce pro rod. domy, byty, kanceláře, průmysl. objekty
Navrhujeme a realizujeme elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS)
Navrhujeme a realizujeme elektrickou požární signalizaci (EPS)

Pro montážní firmy, truhláře, elektrikáře a další řemeslníky jsme dodavatelem
materiálu, ale i odborným partnerem při jejich realizacích.

SECOMA, spol. s r.o.
obch. značka LuxoProfi
Adresa provozovny:
Telefon:
Web:
e-shop:

Pod vinicí 409/27, 143 00 Praha 4 - Modřany
Telefon: 734 766 497, 725 810 599
www.luxoprofi.cz
www.luxo.cz

Speciální sleva 10% pro členy Elektrotechnického Svazu českého, z.s.
Využijte výhodného nákupu na www.luxo.cz .
Jako člen Elektrotechnického svazu českého, z.s. můžete nakoupit jakékoliv zboží se slevou 10%!
Při objednávce zadejte do pole „číslo poukázky“ kód „aktiv2017“ a sleva se Vám okamžitě odečte.
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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
• 26. 4. 2017 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 je přítomno méně než 50% řádných členů - viz
prezenční listina, členská schůze není tedy usnášení schopná. 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 bodu vzhledem k přítomnosti nových řádných členů ESČ představil členy prezidiální rady ESČ, jejich odbornost a
specializaci, v rámci které se na ně mohou členové obracet.
V rámci druhého bodu prezident ESČ informoval o činnosti ESČ v rámci HK ČR (Živnostenská sekce, sekce VTZ, pracovní skupina
elektro), Elektrotechnického grémia.
V rámci třetího bodu prezident informoval, že prezidiální rada ESČ na svém zasedání dne 21. 3. 2017 vzala na vědomí zprávu o
hospodaření ESČ za rok 2016. Prezident následně informoval o zásadních informacích z hospodaření ESČ za rok 2016 a o výhledu na
rok 2017.
Čtvrtým 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 a jeho předpisu pro oblast
elektro. V rámci diskuze převládl většinový názor, že není důvod pro stanovení podmínky pro revizní techniky elektro minimálně elektrotechnické vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Stejně jako převládl většinový názor, že členové nepodporují vyřazení elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů z VTZ.
Po vyčerpání témat diskuze v cca 16:30 prezident členskou schůzi ukončil a poděkoval všem za účast.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ mají v nejbližší době zúčastnit:
7. 6. 2017

Bude prezident ESČ přednášet na 12. chomutovském semináři - ELEKTRO.

8. 6. 2017

Bude prezident ESČ účasten jednání na TIČR ve věci nového znění NV o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

28. 6. 2017

Proběhne jednání pracovní skupiny ELKTRO na MPSV.

10. 7. 2017

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

7. 8. 2017

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

4. 9. 2017

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

20. 9. 2017

Bude prezident ESČ účasten druhého zasedání nově zvoleného představenstva HK ČR.

25. 9. 2017

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

2. 10. 2017

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

2. 10. 2017

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

ZKRAT
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY
ROČNÍK 25

PRAHA, červen 2017
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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
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