Tisková zpráva
Založení Elektrotechnického grémia
Dne 20. 1. 2015 se v pražském hotelu Chateau St. Havel uskutečnilo na základě
v prosinci zveřejněné výzvy Elektrotechnického svazu českého ustavující jednání
Elektrotechnického grémia (dále jen EG). Zakládajícími členy EG jsou Elektrotechnický
svaz český, z.s., Elektrotechnický cech plzeňského regionu, Elektrotechnický cech
Havlíčkův Brod, Unie soudních znalců, o.s., L.P.Elektro spol. s r.o. Ustavujícího jednání
EG se dále jako mediální partner zúčastnil zástupce serveru www.elektrika.cz a jako host
zástupce prezidia Hospodářské komory České republiky.
V rámci prvního jednání dohodli zakládající členové základní principy spolupráce,
mezi něž patří:









EG je spolkem, bez vlastní právní subjektivity, sdružující své členy za účelem
jednání o elektrotechnických tématech a přijímání společných stanovisek k daným
tématům,
členem EG se mohou stát elektrotechnické spolky, subjekty provádějící
elektrotechnickou vzdělávací činnost a elektrotechnické osobnosti,
kromě členů EG se mohou účastnit jednání mediální partneři, pozvaní hosté, kteří
ovšem nemají hlasovací právo,
dobrovolnost členství, každý subjekt splňující základní pravidla členství se může o
členství ucházet, stejně jako kterýkoliv člen může své členství ukončit,
členství není vázáno na žádné členské či jiné příspěvky,
EG nevytváří organizační strukturu ani nevolí své vedení, jednotlivá jednání vede
představitel pořádajícího člena (subjektu),
EG zpracovává v rámci své činnosti najednou maximálně 5 témat (bodů), ke
každému tématu je jmenován zpravodaj, který projednávání daného bodu řídí.

Na prvním ustavujícím jednání byly stanoveny úvodní tři body (témata) zájmu
Elektrotechnického grémia:
1. Přijmutí stanoviska a dopracování návrhu vyhlášky, která by měla
nahradit vyhlášku č. 50/1978 Sb.
 zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Mgr. Radek Roušar (ESČ)
2. Příprava návrhu tezí pro zákon (a souvisejících prováděcích
předpisů), který by měl nahradit zákon č. 174/1968 Sb.
 zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Ing. Jaroslav Ďoubalík (ESČ)
3. Problematika norem (pouze anglická znění, otázka nezávaznosti,
otázka přejímání cizích norem bez návaznosti na české normy, …)
 zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Ing. Jiří Horák (L.P.ELEKTRO
s.r.o.)
Statut (organizační řád) EG bude zveřejněn v nejbližší době, aby i další
elektrotechnické spolky, subjekty a významné osobnosti měly možnost zvážit své členství
v EG tak, aby i ony měly možnost se podílet na společných jednáních.

Zakládající členové se shodli, že příští jednání EG se uskuteční 19. 5. 2015
v Praze, pořádajícím spolkem bude Elektrotechnický svaz český, z.s. O pořádání
přespříštího jednání EG koncem roku 2015 projevil zájem Elektrotechnický cech
plzeňského regionu a je tak tedy velmi pravděpodobné, že na sklonku roku 2015 zavítá
EG do hlavního evropského města kultury – Plzně.
Mgr. Radek Roušar
vedoucí ustavujícího jednání EG
prezident ESČ

