Členské příspěvky pro rok 2018
Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských příspěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny takto: řádný individuální členský příspěvek
za rok 2018 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2018.
Individuální členské příspěvky, prosím, uhraďte převodem:

• č.ú.: 192 355 43 99/0800,
• VS: 444+číslo členské legitimace (nejste-li si jisti číslem legitimace použijte
pouze VS 444),

• do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu trvalého

Vážené členky, vážení členové
Elektrotechnického svazu
českého, z.s.,

V řádném individuálním členském poplatku je již zahrnut příspěvek ve výši 50,Kč za každého individuálního člena, který je podnikatelem.

dovolte, abych Vám jménem
svým i jménem celé
prezidiální rady ESČ

Spolkový příspěvek pro rok 2018 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do
28.2.2018, pokud není smluvně domluveno jinak. Na členské příspěvky se nevztahuje
DPH. Spolkovým členům bude počátkem roku 2018 zaslána faktura, na základě které
uhradí členský příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ.

Získej nového člena ESČ

popřál pohodové a příjemné prožití vánočních svátků a do roku
2018 mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Pevně doufáme, že nám

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 následující rok. 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.

Speciální nabídka Vodafone
Mobilní operátor Vodafone připravil speciální nabídku pro členy HK ČR. Tuto
nabídku mohou využít všichni členové ESČ, kteří se prostřednictvím ESČ staly členy HK
ČR.

Elektrotechnický svaz český, z.s.
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bydliště.

i v novém roce zachováte
přízeň a i v roce 2018
pro Vás budeme partnerem
při Vašem
elektrotechnickém růstu.

To vše a zejména mnoho
zdraví Vám přejí
prezident ESČ

a prezidiální rada ESČ.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

V listopadu a prosinci 2017
oslavili nebo oslaví významná
životní jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
rok se chýlí ke konci a máme zde poslední letošní číslo Svazového zpravodaje. Většinou bývá zvykem na konci roku se ohlédnout a rekapitulovat. Rekapitulovat proběhnuvší rok, stejně jako v mém případě čtvrtý rok ve svém funkčním období. Překvapivě
toto vydání Zkratu nebude ohlédnutím za tím, co se v roce 2017 povedlo či nepovedlo,
ale bude mnohem více o tom, co nás čeká v příštím roce.

ZKRAT
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY
ROČNÍK 25
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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

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

Než se pustím do toho, co nás čeká v příštím roce, v rychlosti si dovolím pár slov k
tomu, co se událo v posledních dvou měsících. V minulém čísle svazového zpravodaje
jsem Vás informoval o tom, že MPSV poslalo nové návrhy legislativních předpisů v oblasti VTZ do připomínkového kola tripartity a vyzvalo HK ČR, aby projednalo tyto návrhy s členskou základnou. Na základě tohoto se v měsíci listopadu uskutečnilo zasedání elektrotechnického grémia a následně „kulatý stůl“. O průběhu těchto jednání naleznete informace uvnitř tohoto čísla.
Co nás elektrotechniky tedy čeká v tom roce 2018? Dovolím si začít tím, co nás
čeká obecně, protože to na nás připravili naši zákonodárci. Zda nás příští rok čeká nová
legislativa ohledně VTZ je ještě ve hvězdách, byť jsem byl informován, že MPSV zařadilo tuto legislativu do vládního plánu prací na rok 2018, což pokud potvrdí nová vláda
by znamenalo, že skutečně nová legislativa by mohla být projednána vládou a postoupena do poslanecké sněmovny.
Co nás ovšem zcela jistě čeká, je zavedení „elektronické evidence tržeb“ (EET).
Pokud se nic nezmění, čeká spuštění EET pro oblast elektrotechnických služeb
1.6.2018. I když i zde platí „ale“! V potaz je nutno vzít, že celá EET je u Ústavního soudu, podání k ústavnímu soudu bylo dáno již před rokem a půl a nyní dle všech dostupných informací se blíží zveřejnění verdiktu Ústavního soudu. Verdikt lze jen těžko předjímat, ale spekuluje se o tom, že může být v plné šíři, tj. od toho, že bude potvrzena
zákonnost EET, až po stav, kdy bude úplně, či částečně zrušena. K tomu tady máme
novou vládu, která v očekávaných bodech svého programu má rovněž úpravu EET.
Budeme se snažit vývoj okolo EET sledovat a včas Vás informovat.
A v podstatě stejně jistě nejisté je to i s další novinkou pro příští rok, tj. s novým
evropským předpisem o ochraně osobních údajů - GDPR. Je jisté, že 25.5.2018 toto
dnes již platné evropské nařízení nabyde účinnosti, protože je obecně platné pro celou
EU, nicméně v ČR, jak už to tak bývá, chybí ještě mnoho dodělat, aby toto obecné nařízení bylo plně implementováno do českého prostředí. Byl jsem osobně na konferenci s
řadou předních představitelů institucí, která toto nařízení uvádí v praxi a i mezi těmito
představiteli necelý půlrok před vstoupením v platnost panovaly značné rozpory. I v
této věci budeme důsledně sledovat vývoj a pokusíme se Vás během jara obšírněji
informovat, protože se toto nařízení dotkne v podstatě všech (více na www.uoou.cz).
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GDPR se ve velké míře dotkne i spolků, tj. subjektů, které sdružují fyzické osoby a
v určité míře musí evidovat a vést osobní údaje o svých členech, takže GDPR velmi
zásadním způsobem dopadá i na ESČ. Byť mnoho věcí je ještě s otazníky, tak pár věci
je již jistých. ESČ musí zpracovat směrnici o ochraně osobních údajů, a z této směrnice
musí vyplývat minimálně následující věci: jaká data ESČ shromažďuje, kdo a jak s nimi
nakládá, komu jsou poskytovány, jak jsou zabezpečeny proti úniku / krádeži. Hlavní
věcí ovšem je, že ESČ bude muset mít nově ke všem evidovaným údajům o
členské základně od každého člena souhlas, a to jak k rozsahu tak i k možnostem využití těchto osobních údajů. A to je věc, kterou bohužel bez spolupráce
s Vámi členy nezvládneme. Dovoluji si vás tedy z tohoto důvodu požádat o
spolupráci. V příloze vydání tohoto čísla svazového zpravodaje naleznete do-1-

šedesátiny
pan Marek Jirásek, Praha 5
pan Luboš Seitl, Jihlava

sedmdesátiny
pan Zdeněk Krpelán, Vestec

jednasedmdesátiny
pan Jan Divoký, Praha 4

dvaasedmdesátiny
pan František Holý, Teplá

pětasedmdesátiny
pan Bohumil Chotívka, Karlovy Vary

sedmasedmdesátiny
pan Petr Pelant, Liberec

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.

tazník. Dovoluji si Vás tímto požádat o jeho vyplnění a zaslání do sídla ESČ,
dle instrukcí uvedených v tomto dotazníků. Věřte mi, že ani mě nedělá radost
přidělávat Vám práci, ale bohužel toto nové nařízení na nás dopadá a těm členům, od
kterých nebudeme mít do 25.5.2018 přiložený dotazník vyplněný, nebudeme moci například po tomto datu zasílat časopis elektro, protože rozesílku pro nás zajišťuje jiná
společnost a my jí bez souhlasu nebudeme moci poskytnout Vaší adresu k rozeslání
časopisu Elektro, ba dokonce s největší pravděpodobností nebudeme moci evidovat
Vaše údaje skoro vůbec a nezbyde nám, než omezit údaje evidované o Vaší osobě pouze na jméno, příjmení, obec a rok narození, čímž ztratíme možnost vás jakkoliv informovat o důležitých věcech. Dovoluji si Vás proto požádat o spolupráci v této věci, a to i
proto, že tento dotazník už v sobě obsahuje informace, které jsou důležité pro budoucí
plány ESČ.
Rok 2018 ovšem nebude jen o tom, co nám přinesou nové legislativní změny, ale
byl bych rád, aby příští rok byl i rokem změn v rámci ESČ. Mám za sebou 4 roky ve
funkci prezidenta ESČ. Před čtyřmi lety, když jsem svaz přebíral, jsem měl pocit, že
přebírám velmi kvalitní loď na velmi rozbouřeném moři, kdy mnoho žraloků v okolním
moři čekalo jen na to, až posádka lodi udělá chybu, až loď ztroskotá a posádku budou
moci sežrat. Nechci tvrdit, že dnes moře rozbouřené není, ale dovolím si tvrdit, že dnes
je vnímáno ESČ mnohem pozitivněji zvenčí než před 4 lety. Nikdo si nedovoluje zpochybňovat roli ESČ v rámci HK ČR jako autorizovaného živnostenského společenstva,
státní orgány vnímají ESČ prostřednictvím HK ČR jako důležitého partnera, o čemž
svědčí i to, že jsem byl na návrh náměstka MPSV delegován prezidentem HK ČR do
pozice stálého hosta Rady vlády pro BOZP a PO. Stojí za tím obrovský kus práce, který
jsme navenek jako celá rada ESČ odvedli, ale na druhou stranu si uvědomuji, že při té
vší snaze navenek, jsme v poslední době fungovali „setrvačností“ vůči naší členské
základně. Chtěl bych proto, aby rok 2018 byl rokem, kdy bude mnohem větší pozornost věnována členské základně a vůbec fungování ESČ tak, aby členství v ESČ bylo
přínosem pro své členy.

Kulatý stůl HK ČR (legislativa VTZ)
Dne 15. 11. 2017 proběhl na půdě HK
ČR „kulatý stůl“ na téma „Návrh nové
legislativy – bezpečnost provozu VTZ“,
kterého se zúčastnilo více jak 30 členů
hospodářské komory a představitelů vedení a legislativního odboru HK ČR. Prezident ESČ jakožto předseda Sekce VTZ HK
ČR tento kulatý stůl vedl.
V rámci kulatého stolu v první části
vystoupili představitelé autorizovaných
společenstev HK ČR pro oblast VTZ a prezentovali nový návrh zákona a prováděcích předpisů, druhá část pak byla věnována diskuzi nad jednotlivými návrhy.
Diskuze byla vedena především nad těmito body:
V oblasti návrhu zákona:
·

·

Mezi hlavní změny, které bych rád prosadil pro rok 2018 a které mám již projednány a odsouhlaseny nejvyšším orgánem ESČ - Prezidiální radou patří:

• Nové internetové stránky, které bychom rádi spustili na přelomu nového roku,
nejpozději v první půlce ledna. Stávající redakční systém, na kterém běžely naše
svazové stránky řadu let byl v poslední době již nevyhovující, a tudíž chystáme
nové stránky tak, aby bylo možné členskou základnu mnohem lépe informovat.
Zvažujeme i možnost čistě členské sekce, kde budou informace výhradně pro
členy svazu, nicméně toto rozhodně nebude spuštěno již od počátku příštího
roku, protože příprava nám zabere více času.

·

• V rámci nových stránek chceme věnovat prostor i prezentaci našich členů. Chceme, aby stránky Svazu se nově staly místem, kde zákazníci hledají kvalitní dodavatele v oblasti elektrotechniky, prvními oblastmi, které bychom rádi spustili,
je seznam našich členů poskytujících revizní služby, znalecké služby či elektroinstalační práce, ale přibývat budou i další oblasti. Chceme tak přinést našim členům nové klienty, zakázky a s tím samozřejmě nové příjmy. Tak jak stoupá
prestiž ESČ, jsme stále častěji dotazováni na odborníky z různých profesí a různých koutů ČR a my bohužel velmi často především díky nedostatečným informacím o našich jednotlivých členech nejsme schopni takového odborníka doporučit. Toto chceme zcela jistě změnit, ale potřebujeme Vaší součinnost - vyplněním přiloženého dotazníku, abychom měli odkud čerpat informace.

• V oblasti elektrotechniky je stále mnoho oblastí, které jsou nějakým způsobem
sporné či diskutabilní, rada tak rozhodla, že se pokusí postupně vydávat pravidla „správné praxe“, která budou na základě posouzení odborníků předkládat
optimální postupy nebo rady pro jednotlivé oblasti tak, aby byly pomocnou rukou pro naše členy.

• Prezidiální rada rovněž rozhodla, že je nezbytné prohloubit spolupráci s odbornými elektrotechnickými školami, rádi bychom na každé škole měli jednu nástěnku, která by obsahovala důležité informace o tom, co nového se děje a jaká
platí pravidla, či jaké jsou trendy budoucnosti. Stejně tak Prezidiální rada ESČ
rozhodla, že by měla být pro studenty elektrotechnických škol uspořádána odborná soutěž pod patronací ESČ.

• Jedním z uvažovaných témat je rovněž rozšíření školení pro naše členy tak, aby
neustále rostla jejich odborná úroveň.

• V neposlední řadě jsem informoval Prezidiální radu ESČ o mém záměru uspořádat společenský večer pro naše členy, protože nejen prací živ je člověk. Byl
jsem vyzván prezidiální radou ESČ, abych prověřil zájem našich členů o takovýto večer a v případě projevení zájmu, abych zajistil jeho realizaci. Připravím tak
na začátek příštího roku pro naše členy anketu, kde se dotáži členů, co jim v
rámci Svazu chybí a co od ESČ očekávají.
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)
-2-

Byla diskutována povinnost mít oprávnění k revizní činnosti pouze u subjektů
zaměstnávajících další RT. Na toto téma byla vedena dlouhá diskuze, která nebyla názorově jednotná a dá se shrnout slovy, že prospěšnost této změny je
především pro oblast tlaku a zdvihu, na druhou stranu pro oblast elektro, tato
změna nepřinese příliš užitku. Hlavním výstupem ovšem je, že navrhovaná
právní úprava je v tomto bodě nejednotná a některá nařízení vlády si odporují
se zákonem.
Byl diskutován veřejný registr oprávnění a osvědčení. Závěrečný konsensus
kulatého stolu byl, že členové HK ČR chápou, že existují důvody, proč ve veřejném registru budou zveřejněny pouze podnikající subjekty (nikoliv RT zaměstnanci), nicméně členové HK ČR cítí potřebu kontroly pravosti vydaných osvědčení a oprávnění, proto žádají o zakomponování do zákona ustanovení, že na
stránkách pověřené organizace bude zprovozněno pole, kam bude možné zadat
číslo osvědčení či oprávnění a internetová aplikace pověřené organizace toto
číslo osvědčení či oprávnění vyhodnotí (zkontroluje) a následně online zobrazí
potvrzení, že takové osvědčení či oprávnění bylo skutečně vydáno (zobrazí se
pouze informace komu bylo vydáno, v jakém rozsahu a doba platnosti).
V rámci kulatého stolu byly rovněž opakovaně vznášeny dotazy ohledně rozsahu
platnosti navrhovaného zákona a jeho vztahu k zařízením, na které se nevztahuje kontrola v gesci MPSV. Opakovaně bylo vysvětlováno, že k „tzv. střechovému zákonu“ není vůle ze strany dalších dotčených resortů, což členové HK ČR
hodnotili velmi negativně a vnímali tuto skutečnost jako promarněnou šanci
posunout tuto oblast dále, protože mnozí z nich se potýkají se zcela nesmyslnou
situací, kdy totožná zařízení na různých místech podléhají různým předpisům.

V oblasti elektrických zařízení:
·

Byla diskutována problematika projektantů, zástupci HK ČR se shodli, že pro
oblast elektra je nutno mít stanoveny podmínky pro projektanty. Bylo diskutováno, jak je to s projektanty v jiných VTZ a bylo v podstatě zjištěno, že oblast
elektro se vymyká ostatním VTZ, které tuto potřebu nemají.

·

V rámci kulatého stolu byl rovněž diskutován rozsah VETZ, resp. nové ustanovení, kterým se z VETZ vypouští elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody. V rámci kulatého
stolu na toto nebyl jednotný názor, nicméně v
případě zúčastněných elektrotechniků byl převládající názor, že vypuštění těchto zařízení není
vhodné. Nicméně pokud je názor MPSV skutečně
takový, že tato zařízení mají být z VETZ nově
vypuštěna a je k tomu relevantní důvod, doporučují účastníci kulatého stolu rozšířit stupně odborné způsobilosti o stupeň kontrolní technik.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ
mají v nejbližší době zúčastnit:
18. 12. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.
15. 1. 2018

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

22. 1. 2018

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

24. 1. 2018

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

5. 2. 2018

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

19. 2. 2018

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.
-3-

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
18.12.2017, 15.1.2018 a 5.2.2018
vždy od 8:00
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz .

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 22. 1. 2018.
Více informací na internetové
stránce www.elektrosvaz.cz .

