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Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 1/2018

V lednu a únoru 2018
oslavili a oslaví významná životní
jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
pevně doufám, že jste si užili Vánoční svátky, načerpali mnoho sil a v rodinném
kruhu strávili příjemné chvíle. Stejně tak doufám, že do nového roku jste vykročili
správnou nohou. Přeji Vám, aby rok 2018 byl rokem úspěšným jak ve Vašem pracovním tak i osobním životě.

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

V posledním čísle svazového zpravodaje jsem psal o budoucnosti, o tom co nás v
roce 2018 čeká. Když jsem v prosinci psal úvodník, ani jsem netušil, jak moc bude jeho
obsah skutečně odrážet věci, které na přelomu roku nastaly.
Jedním z bodů, kterým jsem se věnoval v prosinci, byl příchod 3. a 4. vlny EET. Jak
jste jistě zaznamenali, v nedávné době rozhodl Ústavní soud o zrušení části Zákona o
elektronické evidenci tržeb a tímto jeho rozhodnutím se odložila i účinnost nástupu 3. a
4. vlny do doby, než dojde k novelizaci zrušených či pozastavených částí zákona. EET
tak v tuto chvíli není na pořadu dne.
Dalším bodem, o kterém jsem v prosincovém čísle psal, je nová legislativa v oblasti
VTZ. Avizoval jsem rovněž i to, že jsem se stal stálým hostem Rady vlády pro BOZP a
PO, která 12.12.2017 měla své zasedání. Na této schůzi jsem byl informován, že pozice hosta je pouze dočasná, že budu jmenován řádným členem, ale to že musí schválit
ministr/ministryně MPSV, což vzhledem k tomu, že v den, kdy se Rada konala, byla
zrovna jmenována vláda nová, nebylo možné. Na Radě jsem se dozvěděl mimo jiné, že
nové legislativní návrhy jsou nyní na legislativním odboru MPSV a počítá se se zahájením jejich legislativního procesu v březnu 2018 s tím, že platnost nových předpisů by
měla být od 1.1.2019. Což jsou ovšem plány a realita může být úplně jiná, a to i z toho
důvodu, jaké zemětřesení nastalo na MPSV po nástupu nové vlády. Dle mně dostupných informací z osmi dosavadních náměstků na MPSV bylo novou ministryní odvoláno
6 náměstků. JUDr. Vaňásek - náměstek, který má agendu VTZ ve své gesci, zatím na
MPSV zůstává a nemám informaci, že by měl být vyměněn, což by byla dle mého názoru škoda, protože je to jeden z mála úředníků na MPSV, se kterými jsem měl možnost
jednat, který o problematice VTZ má povědomí. Nicméně politické časy jsou velmi tur-

Důležitá informace
rezervujte si svůj čas v kalendáři
Dne 18. 4. 2018 se uskuteční náš aktiv revizních techniků ART 2018, na který
naváže členská schůze ESČ, a to jako již tradičně v prostorách PRE, Na Hroudě 4,
Praha 10.
Program:
8:00 - 9:00

Prezence účastníků

9:00 - 15:00

ART 2018 - přednášky

15:00 - 17:00

Členská schůze ESČ / Náhradní členská schůze informace o ESČ

Program Členské schůze i ART 2018 již brzy naleznete na www.elektrosvaz.cz.
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padesátiny
pan Jaroslav Cimler, Kamenice n/L
šedesátiny
pan Ing. Stanislav Soukup, Pchery
pan Zdeněk Zachař, Štěchovice
sedmdesátiny
pan František Janoch, Plzeň
pan Josef Micka, Lysá nad Labem
jednasedmdesátiny
pan Jan Štěpánek, Úvaly
pan František Vondruška, Hlavatce
dvaasedmdesatiny
pan Miroslav Jelínek, Kolín II
třiasedmdesátiny
Ing. Jaroslav Ďoubalík
čtyřiasedmdesátiny
Ing. Václav Burda, Praha 1
pětasedmdesátiny
pan Bohumil Švancar, Nymburk
pan Josef Vogl, Praha 5-Zbraslav
sedmasedmdesátiny
pan Vratislav Kuneš, Odolena Voda
osmasedmdesátiny
pan Jiří Šandera, Brno 12

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.

bulentní a až čas ukáže, jak to celé na MPSV dopadne, zda třeba nová legislativa stejně jako mnoho jejích předchůdců neskončí v koši.
Stejně jako každý rok, tak i letos nás v dubnu čeká Aktiv revizních techniků a členská schůze. Na aktiv již chystáme řadu zajímavých přednášek, máme již přislíbenu
přednášku od Ing. Kříže a Ing. Dvořáčka, určitě bude přednáška minimálně jednoho
inspektora TIČR. Kompletní program zveřejníme do konce ledna na našich stránkách.
Co se týká členské schůze, bude muset nastat asi jedna změna. Když jsme na začátku
roku 2014 řešili nové stanovy, které jsme museli ve velmi krátké době dát do souladu
s novým zněním Občanského zákoníku, vložili jsme do stanov ustanovení, že členská
schůze musí být usnášeníschopná (musí být přítomno více jak 50% řádných členů),
pouze pokud se na dané schůzi má o něčem hlasovat. Bohužel mám náznaky, že soudy
dohlížející nad spolky, toto ustanovení přestávají akceptovat a trvají na tom, že pokud
schůze není usnášeníschopná, má být ukončena a svolána náhradní schůze, která už
bude usnášeníschopná při jakémkoliv počtu účastníků. Toto je jistě možné realizovat u
spolků s malým počtem členů, ale ne u ESČ, kde by to znamenalo platit na dvakrát
velké prostory a otravovat mnoho lidí. Proto bude situace vyřešena s největší pravděpodobností následujícím způsobem. Řádná členské schůze bude svolána na 18.4.2018
od 7:50 (před ART 2018), vzhledem k nedostatečnému počtu účastníků bude během
pár minut ukončena pro její neusnášeníschopnost a od 14:00 (po ART 2018) bude svolána náhradní členská schůze, kde již není požadována účast alespoň poloviny řádných
členů. Vím, že tato konstrukce vypadá velmi složitě, ale je to v podstatě asi jediná
možnost, jak neplýtvat finančními prostředky a Vaším časem. O finální podobě členské
schůze Vás budu informovat na webových stránkách i v dalším čísle zpravodaje.
Závěrem mi ještě dovolte, abych se zmínil o našich nových webových stránkách.
Věnujeme jim sice následující stranu, ale rád bych Vám zde já osobně pověděl o jedné
nové funkci, která je určena výhradně jen pro členy ESČ. Naše nové stránky mají jednu skrytou stránku, na kterou se nedostanete z žádného menu, a je určena výhradně
pro naše členy. Tato skrytá stránka je na adrese:
http://www.elektrosvaz.cz/svaz
Na této stránce v brzké době naleznete informace výhradně určené pro členy ESČ,
stejně jako různé ankety a časem bych zde rád spustil i vnitrosvazové komunikační
fórum.
Úplně poslední věcí, které se ještě musím věnovat jsou ona ošklivá 4 písmenka,
která znějí „GDPR“, neboli nová směrnice EU o ochraně osobních údajů. K minulému
číslu Zkratu jsme Vám přikládali formulář (opět jej přikládáme), který nezbytně potřebujeme mít od Vás vyplněný a podepsaný, jinak od druhé poloviny května 2018 nebudeme v souladu s touto směrnicí oprávněni Vás evidovat jako naše členy, a to i přesto,
že budete mít zaplacený členský příspěvek, a tudíž Vám nebudeme moci ani zasílat
elektro ani Zkrat. Dovoluji si Vás tak ještě jednou požádat o čitelné vyplnění formuláře, jeho podepsání a zaslání poštou do sídla ESČ nebo naskenování a zaslání e-mailem
na adresu prihlaska@elektrosvaz.cz nebo osobní donesení do sídla ESČ, či odevzdání
během prezence ART 2018. Předem moc děkuji.
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)

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.: 1923554399/0800,
• 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
bydliště.

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

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 během ledna 2018 zaslána faktura, na základě které
uhradí členský příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ.
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Nové webové stránky ESČ

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.

Na přelomu roku jsme na naší internetové adrese www.elektrosvaz.cz spustili
nové webové stránky. Posledním impulsem pro spuštění nových internetových stránek
byla informace, kterou jsme dostali na konci listopadu 2017 od Hospodářské komory
ČR, že redakční systém HK ČR, na kterém běžely naše dosavadní internetové stránky,
přestává být podporován, a že začátkem roku 2018 přestane tento redakční systém
fungovat. Stáli jsme tak před rozhodnutím, zda i nadále využívat platformu HK ČR a
přestěhovat stránky na nový redakční systém HK ČR nebo jít svojí cestou. Nakonec v
prezidiální radě převládl názor, že je lepší mít vlastní stránky, které budeme mít zcela
pod kontrolou.
Měli jsme tak na přípravu nových stránek cca jeden měsíc, jeden měsíc na promyšlení struktury, zajištění grafického návrhu až po naplnění nových stránek obsahem.
V současné době jsou již stránky funkční a obsahují potřebné informace tak, abyste se
mohli jednoduše orientovat v akcích, které pro Vás chystáme.
Současná podoba stránek ovšem není finální, naším cílem nejsou jen stránky,
které jsou kompletním informačním systémem o ESČ a jeho aktivitách, ale chceme,
aby se naše stránky staly rozcestníkem i pro další občany ČR, kteří nejsou znalí v oblasti elektrotechniky, ale přesto potřebují služby z naší oblasti. Chceme tak na našich
stránkách vytvořit prezentaci našich členů setříděnou dle oborů a regionů působnosti
tak, abychom mohli široké veřejnosti nabídnout služby našich kvalitních řemeslníků elektrikářů z řad členů ESČ, ale stejně tak z řad našich členských spolkových firem.
Domníváme se, že už jen tím, že tito živnostníci a firmy jsou členy ESČ, dávají jasnou
informaci, že to s naším oborem myslí vážně, že mají zájem se vzdělávat a zvyšovat
svoji odbornost. Postupem času bychom také pro zájemce z řad našich členů rádi připravili certifikaci kvality jimi nabízených služeb.
Nechceme ale ani zůstat jen u seznamu řemeslníků a firem, chceme pro dané
obory elektrotechniky společně s našimi členy vytvořit tzv. „pravidla správné praxe“, a
to především tam, kde dochází ke kolizím ve výkladu norem či legislativních předpisů.
Tato pravidla pak mohou být vodítkem jak našim členům, tak i široké veřejnosti při
výběru správného dodavatele služeb v oblasti elektro.
Domníváme se, že v oblasti našich webových stránek jsme ušli velký kus cesty,
ale mnoho práce nás čeká a pevně doufám, že nám s ní Vy, naši členové, pomůžete,
protože pokusit se nastavit pro zákazníky z řad široké veřejnosti elektrotechnický standard tak, aby věděli, co mají požadovat, by mělo být v zájmu nás všech.

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

5. 3. 2018

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

19. 3. 2018

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

20. 3. 2018

Zahájení mezinárodního veletrhu AMPER 2018

21. 3. 2018

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

9. 4. 2018

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

18. 4. 2018

ART 2018 a Členská schůze ESČ

23. 4. 2018

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.
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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
5.2.2018, 19.2.2018 a 5.3.2018
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 19. 3. 2018
a 4. 6.2017.
Více informací na internetové
stránce www.kurzyrt.cz.

Stejně jako v posledních letech i letos je
Elektrotechnický svaz český, z.s.,
odborným garantem významných mezinárodních veletrhů.

ZKRAT
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY
ROČNÍK 26

PRAHA, leden 2018
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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

