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Elektrotechnický svaz český, z.s.

Úvodní slovo prezidenta ESČ

Číslo 2/2018

V březnu a dubnu 2018
oslavili a oslaví významná životní
jubilea další členové ESČ.

Vážené členky, vážení členové,
máme za sebou první dva
měsíce roku a já se musím
přiznat, že po hektickém a
náročném lednu jsem si dovolil se trochu „flákat“ a strávil
jsem dva týdny na lyžích v
italských Dolomitech. Bohužel
to tak vyšlo, že jsem se tak
nemohl osobně zúčastnit dvou
důležitých akcí, na kterých mě
musel zastoupit tajemník svazu Ing. Ďoubalík. Bohužel jednotlivé týdny na horách jsem
měl dlouho dopředu naplánované a zaplacené a ony důležité akce, jak už to tak bývá,
„přiletěly“ na poslední chvíli, tedy minimálně jedna z nich. Toto úvodní slovo, bych
tak neměl psát já, ale spíše tajemník svazu, protože mé informace jsou tím pádem
pouze zprostředkované. Navrhnul jsem tedy panu tajemníkovi, že by měl napsat
dnešní úvodní slovo, dostalo se mi ovšem odpovědi, že již je tradicí, že k členům promlouvá prezident a tradice není dobré porušovat.

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

padesátiny
pan Petr Šindelář, Praha 3

Než se dostanu k oněm dvěma akcím, kde ESČ zastupoval pan tajemník, dovolte
mi, abych Vás krátce informoval, co nového v legislativě. Kontaktoval jsem z pozice
předsedy Sekce VTZ HKČR náměstka MPSV JUDr. Vaňáska s otázkou, zda je něco nového v oblasti nového zákona o provozu VTZ a s ním souvisejících nařízeních vlády
(prováděcích předpisů). Dostalo se mi odpovědi, že stále probíhá práce legislativního
odboru MPSV na předpisech a že jakmile bude práce ukončena, budu informován. Dne
20.3.2018 proběhne na MPSV Rada vlády pro oblast BOZP, kde se snad dozvím více
informací. Každopádně, pokud se něco radikálně nezmění (bohužel dostávám zatím
nepotvrzené zprávy o velkých personálních změnách na MPSV a to jak na úrovni ředitelů odborů tak dokonce i náměstků, které se dotýkají i klíčových osob pro tuto novou
legislativu), zařadím na program ART 2018 dne 18.4.2018 přednášku o nových legislativních předpisech, přičemž se budu snažit o to, aby přednáška odrážela co nejaktuálnější stav v oblasti nové legislativy. Dovolím si tvrdit, že na žádné jiné přednášce ne-

jednasedmdesátiny
pan Jan Novotný, Hluboká n/V

Důležitá informace

pětasedmdesátiny
pan Karel Nikodém, Praha 4
pan Jiří Záhořík, Chabařovice

šedesátiny
Ing. Dalibor Popželev, Brno
pan Karel Rochl, Praha 10

dvaasedmdesátiny
pan Miroslav Hájek, Praha 8

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
9:00 - 9:05
9:05 - 14:30
14:30 - 16:30

Prezence účastníků
Zahájení členské schůze ESČ - úvodní proslov
ART 2018 - přednášky
Pokračování Členská schůze ESČ / Náhradní členská
schůze - informace o ESČ
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šestasedmdesátiny
pan Bohuslav Březina, Praha 4
Ing. Ladislav Šedý, Chodov

sedmasedmdesátiny
Ing. Vladimír Jelínek, Třemošná

osmasedmdesátiny
Ing. Jaroslav Kejzar, Karlovy Vary

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.

(Pokračování ze strany 1):
obdržíte komplexnější informace k dané problematice, než právě na ART 2018, protože
jsem byl osobně účasten většiny jednání k dané problematice od samého počátku až
do dnešních dní.
Jednou z akcí, které jsem kvůli svému pobytu na horách nemohl absolvovat, kde
tedy ESČ zastupoval Ing. Ďoubalík, byla akce pořádaná Asociací malých a středních
podniků a živnostníku (dále jen „AMSP“) v rámci veletrhu Řemeslo - Střechy - Solar Purpo Praha na výstavišti PVA Letňany. Tato akce se uskutečnila 9.2.2018 a byla zaměřena jako doprovodný program veletrhu na odborné řemeslné cechy. Návštěvníci
veletrhu tak mohli se zástupci odborných cechů diskutovat nad problémy řemesla v
ČR. V závěru celé akce pak byly vybrané řemeslné cechy odměněny za svoji činnost v
roce 2017 zástupci AMSP a Komerční banky. Mezi oceněnými byl i ESČ, ocenění za ESČ
převzal z rukou předsedy
AMSP a zástupce KB tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík.
Výše
uvedená
akce však byla v podstatě
určitým
předstupněm
akce následující, AMSP se
povedlo domluvit se současným předsedou vlády
v demisi, který bude s
velkou pravděpodobností
jmenován i novým předsedou vlády, vznik tzv.
„Rady řemeslných cechů s předsedou vlády“. Tato rada by se měla scházet pravidelně, a to zhruba 4x
ročně. První jednání této rady se uskutečnilo 20.2.2018 na Úřadu vlády ČR a ESČ zastupoval Ing. Ďoubalík. Předmětem jednání byly především následující okruhy:

•

Definitivní zavedení praktické výuky do osnov základních škol (dříve tzv. dílny a
pozemky), a to v režimu propojení
manuálních prací s novými technologiemi.

•

Vytvoření systému mistrovských
zkoušek (umožní zákazníkům vybrat
si odborníka, garantující nejvyšší
kvalitu práce, oceňují se tím nejlepší řemeslníci v odvětví, vytvoří se
oborové vzory).

•

Podpora
duálního
vzdělávání (systémové zapojení municipalit,
průmyslu a vzdělávacích organizací, vycházející z německého modelu „teorie
v rukách státu, praxi zajišťují, a to i finančně, podniky, které k tomu získají
daňovou a jinou motivaci“).

•

Zahájení konkrétních legislativních opatření ve vazbě na živnostenská řemesla
(data účinnosti, koncentrace informací, rodinná živnost a rodinná firma
v legislativě, EET režim pro řemesla, živnostenský zákon).

Po prvním jednání nově vzniklé rady, lze jen velmi těžko dělat závěry, zda se jedná
o krok správným směrem, který konečně pomůže řemeslu v ČR, nicméně i pokud by
se jen povedlo opět zavést „dílny“ na základní školy, byl by to úspěch, který by pomohl
manuální zručnosti mladé populace.
Závěrem dnešního úvodního slova mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na
ART 2018 (program na následující straně). Stejně tak mi dovolte, abych Vás pozval na
Členskou schůzi ESČ (pozvánka na zadní straně) a vysvětlil Vám změny, které souvisí
s Členskou schůzí. Když jsme tvořili nové stanovy ESČ, snažili jsme se v oblasti členské schůze upravit podmínky členské schůze tak, abychom zbytečně neplýtvali penězi
svoláváním nových a nových členských schůzí z důvodu, že účast na schůzi je nižší než
50% řádných členů. Jak se ovšem ukazuje, naše úprava by mohla narazit na odpor,
proto jsem rozhodl s účinností od letošní členské schůze pro změnu a inspiroval jsem
se jinými odbornými spolky a ustanoveními občanského zákoníku o náhradní členské
schůzi. S účinností od letošního roku tak budeme svolávat členskou schůzi i náhradní
členskou schůzi (zde již není povinnost účasti minimálně 50% členů). Členskou schůzi
budeme svolávat v den, kdy budeme pořádat Aktiv revizních techniků a její začátek
bude před zahájením ART. V rámci zahájení členské schůze bude zjištěn počet přítom-
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(Pokračování ze strany 2):
ných členů a předneseno mé krátké úvodní slovo. V případě, že počet přítomných řádných členů bude vyšší než 50% všech řádných členů, bude členská schůze po mém
úvodním slovu přerušena a pokračovat bude po skončení ART. V případě, že počet
přítomných řádných členů bude nižší než 50%, bude po mém úvodním slovu členská
schůze ukončena pro neusnášeníschopnost a po skončení ART bude zahájena
„Náhradní členská schůze“, pro kterou již zákon nestanovuje pro platnost hlasování
přítomnost více jak 50% řádných členů.
Pevně věřím, že se jak členské schůze, tak ART 2018 zúčastníte v hojném počtu.
Mgr. Radek Roušar (prezident ESČ)

ART 2018
AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2018
k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a
technických norem týkajících se především provádění
revizí elektrických zařízení
se uskuteční 18. dubna 2018 od 9:05.
v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě
1492/4.
Prezence účastníků od 8:00 do 9:00.
Program ART 2018:
1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem
a) ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, Změna Z1.
Upozornění na změny v souvislosti s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
b) ČSN 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech.
Novinky v části 7 souboru norem ČSN 33 2000.
c) Poznámky k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – část
5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
Důsledky nesprávného určení vnějších vlivů – příklady z praxe.
2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR
a) ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.
Praktické poznatky z prohlídek a zkoušek elektrických zařízení ve zdravotnických prostorech před uvedením do provozu.
b) Nejčastější chyby v elektrických instalacích a nedostatky v revizních zprávách
EZ.
3. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
a) ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41:
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Uplatnění ochranných opatření v elektrických instalacích – změny proti předchozí normě
4. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ
a) Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ
Součástí ART 2018 bude jako již obvykle i expozice
některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

Kalendář akcí
V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ
mají v nejbližší době zúčastnit:
19. 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.

14. 5. 2018

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

21. 5. 2018

V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.
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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
19.3.2018, 9.4.2018 a 23.4.2018
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.

Pozvánka na členskou schůzi ESČ

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ

Vážené členky, vážení členové,
dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ v
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi
ESČ, která se uskuteční dne 18.4.2018 od 9:00 do 9:05, kdy
bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2018) a členská schůze bude následně pokračovat od 14:30 do cca 16:30 v
konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10.

Vážené členky, vážení členové,
dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ v
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou
schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná
na 18.4.2018 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 18.4.2018 14:30 do cca 16:30 v
konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10.

Program:
•
Prezence účastníků
•
Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
•
Informace o činnos ESČ v roce 2017
•
Informace o plánech ESČ v roce 2018
•
Informace o hospodaření ESČ za rok 2017
•
Nové webové stránky ESČ (www.elektrosvaz.cz)
•
Diskuze

Program:
•
Prezence účastníků
•
Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
•
Informace o činnos ESČ v roce 2017
•
Informace o plánech ESČ v roce 2018
•
Informace o hospodaření ESČ za rok 2017
•
Nové webové stránky ESČ (www.elektrosvaz.cz)
•
Diskuze

Poznámka:
•
Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům,

Poznámka:
•
Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům,

V Praze 8.3.2018

V Praze 8.3.2018

nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně
zaplacený členský příspěvek na rok 2018.

nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně
zaplacený členský příspěvek na rok 2018.

Mgr. Radek Roušar
prezident ESČ

Mgr. Radek Roušar
prezident ESČ

Plná moc pro zastupování na členské schůzi ESČ
Vážené členky, vážení členové,
vzhledem k aktuálnímu znění zákona č. 89/2012 Sb. musí každý spolek jednou ročně pořádat členskou schůzi, která je dle
tohoto zákona usnášeníschopná, je-li přítomna více jak polovina členů s hlasovacím právem. To u malých spolků není problém, nicméně u větších spolků toto již problém je, protože není-li schůze usnášeníschopná a má na ní být provedeno hlasování, musí být schůze
ve stanovené lhůtě svolána znovu, což s sebou nese nemalé finanční náklady. Z tohoto důvodu se na Vás dovoluji obrátit se žádostí o
vyplnění níže uvedené plné moci a zaslání poštou na adresu sídla ESČ. Tato plná moc, v souladu s jejím zněním bude použita pouze v
případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit.
Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný řádný člen ESČ (dále jen „zmocnitel“), zplnomocňuji níže uvedenou osobu (dále jen „zmocněnce“) k zastupování mé osoby na všech členských schůzích ESČ, kterých se osobně nezúčastním, a to včetně práva hlasovat. Plná moc platí do
odvolání, odvolání plné moci musí být doručeno do sídla ESČ.
Touto plnou mocí zmocňuji následujícího zmocněnce:
Mgr. Radka Roušara - prezidenta svazu, narozeného dne 23.7.1979, trvale bytem Zlatnická 301, 250 73 Jenštejn

_______________________________, narozeného dne ______________, trvale bytem ______________________________
(správnou variantu, prosím, zakřížkujte)
Zmocnitel (zastupovaný řádný člen ESČ):

Jméno a příjmení:

______________________________

trvale bytem:

_________________________________

Narozen dne:

______________________________

členské č. ESČ:

_________________________________

V __________________________ dne ___________________

Podpis:

_________________________________
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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

