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Výzva všem elektrotechnikům v ČR: 
Pohněte s problémy české elektrotechniky!
Zúčastněte se nového typu diskusních konferencí redakce 
Elektro Problémy české elektrotechniky, s prostorem 
pro názory soudních znalců, ale i pro vaše vlastní otázky 
a názory! 

První konference, které skutečně něco řeší! – viz 
oznámení konference vpravo dole.

Důvod? Od roku 89 je po dvacetiletém úsilí v české elektrotechnice stav, 
kdy jsou v ní (snad s výjimkou „tvorby norem“) namísto konkrétních a uspo-
kojivých výsledků nakupeny problémy řešené málo, nebo špatně, popřípa-
dě vůbec. Alespoň nepatrný výčet některých z nich: 
o  Jakou roli plní, jak fungují a k čemu nám jsou všechny ty TIČRy, SÚIPy, 

orgány SOD a také cechy, svazy, unie a společenství?
o  Proč chybí a je vůbec nutná smysluplná koncepce české elektrotechniky?
o  Fungují v ČR legislativní procesy, tvorba norem a předpisů správně 

a dostatečně?
o  Kam spěje, jaké jsou potřeby a role odborného (elektrotechnického) školství?
o  Potřebujeme a máme pravidla systému vzdělávání elektrotechniků?
o  Jaká je skutečná role a chápání „bezpečnosti práce“ v elektrotechnice?
o  Proč nemají zaměstnavatelé–provozovatelé el. zařízení dostatečné 

právní povědomí o svých povinnostech a právech?
o  … a mnohé další (viz www.odbornecasopisy.cz/konference)

Česká elektrotechnika nemá vůbec jasno o koncepci vývoje, o kompe-
tencích, úloze a poslání svých institucí, důležitá rozhodnutí v oboru nejsou 
žádnou kompetentní institucí dostatečně formulována, natož konsensuálně 
projednána. Absentují profesní páky, které by na řešení všech potřebných 
problémů komplexně a systematicky tlačily.

A proto redakce časopisu Elektro pořádá cyklus konferencí Problé-
my české elektrotechniky s konkrétními zaměřeními na výše uvedená 
témata. A začněme pěkně zostra – revizemi el. zařízení:
o  Co všechno může revizního technika dostat do maléru?
o  Jaká je role soudního znalce v problematice bezpečnosti práce?
o  Projektant elektro – začátek všech potíží? 
o  Do čeho mohou mluvit investoři a zaměstnavatelé?
o  Proč stoupá počet a jaké jsou příčiny a možné následky soudních 

případů? 
o  … a další. 

Konference budou vedeny formou řízené veřejné diskuse, autentické 
výměny názorů odborníků navzájem před fórem posluchačů (moderováno 
redakcí Elektro).

Pošlete nám i Vy svou otázku na elektro@fccgroup.cz
Pohněte s problémy české elektrotechniky!
Účastníci konferencí budou soudní znalci, zástupci kompetentních in-

stitucí a společenstev, provozovatelé-zástupci odborných firem, lidé z pra-
xe – energetici, technici z údržby, provozu a výroby, tech. zabezpečení a 
servisu, činitelé z MPSV a MPO, zástupci pojišťoven, odborného školství, 
legislativci, revizní technici, projektanti a elektrikáři obecně.
Bližší informace na webech FCC (www.odbornecasopisy.cz) 
a www.elektrika.cz

jiri.kohutka@fccgroup.cz 
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Harmonogram Elektro 2010
Číslo Uzávěrka Expedice Zdůrazněné téma

10 30. 08. 10 06. 10. 10 Výroba, zdroje a zálohování el. energie –  
el. baterie a akumulátory, UPS; 
Fotovoltaika, solární technika, ekotechnika; 
Alternativní zdroje energie

11 20. 09. 10 02. 11. 10 Rozváděčová technika a přístroje; 
Elektroenergetika; Prvky spolehlivosti 
a zabezpečení rozvodů a napájení

12 20. 10. 10 30. 11. 10 Měření a měřicí technika; Kontrolní, 
vyhodnocovací a signální technika

soudní znalec – bezpečnost práce 
a revize elektrických zařízení

konference

14. 10. 2010 KD Ládví, Praha 8 
(přímo u stanice metra C)

redakce Elektro


