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Státní instituce ČR s působností v elektrotechnice

Česká komora autorizovaných inžený
rů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT, 
www.ckait.cz) – Je veřejnoprávní stavovská or-
ganizace zřízená zákonem ČNR č. 360/92 Sb. 
Podle stavebního zákona je autorizace ČKAIT 
nutnou podmínkou pro výkon vybraných čin-
ností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu ve-
řejných zájmů ve výstavbě. 

Česká obchodní inspekce (ČOI, www.
coi.cz) – ČOI je orgánem státní správy, usta-
novená zákonem č. 64/1986 Sb., o České ob-
chodní inspekci. Náplní práce ČOI je infor-
mační a poradenská činnost na ochranu práv 
kupujících.

České energetické závody, a. s. (ČEZ, 
www.cez.cz) – Akciová společnost ČEZ byla 
založena v roce 1992 Fondem národního ma-
jetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká re-
publika. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, 
a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím sou-
visející podpora elektrizační soustavy. Záro-
veň se zabývá výrobou, rozvodem a prode-
jem tepla.

Českomoravská elektrotechnická aso
ciace (ElA, www.electroindustry.cz) – ElA 
je zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. 
Prosazuje vytváření lepších podmínek pro 
podnikání, podporuje a hájí společné za-
městnavatelské a podnikatelské zájmy svých 
členů (výzkum, vývoj, výrobu, prodej, mon-
tážní činnosti a další služby v odvětví elek-
trotechnického průmyslu a v příbuzných 
odvětvích).

Český báňský úřad (ČBÚ, www.cbusbs.cz) 
– ČBÚ /orgán státní báňské správy/ podle zá-
kona č. 61/1988 Sb. vykonává vrchní dozor, in-
spekční činnost a kontrolu nad veškerou hornic-
kou činností a činností prováděnou hornickým 
způsobem; zajišťuje vydávání právních předpisů 
k provedení horního zákona, zákona o hornické 
činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, 
zákona o zbraních a střelivu; zajišťuje aproxi-
maci českých horních předpisů s právem EU. 

Český metrologický institut (ČMI, www.
cmi.cz) – ČMI zabezpečuje jednotnost a přes-
nost měřidel a měření ve všech oborech vě-
decké, technické a hospodářské činnosti 
v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě celého spektra dalších služeb ČMI 
provádí celkovou metrologickou činnost, kon-
trolu a výzkum.

Český svaz vědeckotechnických společ
ností (ČSVTS, www.csvts.cz) – ČSVTS je 
dobrovolným sdružením 69 nezávislých vě-
deckých společností z nejrůznějších technic-
kých oborů. Úlohou ČSVTS je organizování 
a pořádání mezinárodních konferencí, semi-
nářů, prezentování firem v rámci oborových 
a firemních dnů, zajišťování klubové činnosti 
vědecko-technických pracovníků.

Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ, 
www.ezu.cz) – EZÚ provádí zkoušky elek-
trické bezpečnosti a elektromagnetické kom-
patibility (funkční bezpečnost), zkoušky ob-
sahu nebezpečných látek, tedy z hlediska 

bezpečnosti pro životní prostředí a z mnoha 
dalších hledisek. EZÚ provádí certifikaci pod-
le norem celého systémů jakostí ISO a ates-
tace informačních systémů veřejné správy.

Energetický regulační úřad (ERÚ, www.
eru.cz) – ERÚ byl zřízen zákonem č. 458/ 
/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), jako správní úřad pro výkon regulace 
v energetice – podpora hospodářské soutěže, 
podpora využívání obnovitelných a druhot-
ných zdrojů energie, ochrana zájmů spotře-
bitelů v těch oblastech energetických odvět-
ví, kde není možná konkurence.

Hospodářská komora ČR (HK ČR, www.
komora.cz) – HK je subjektem zastupujícím 
podnikatelskou veřejnost v ČR. Chrání zájmy 
a podnikatelské aktivity svých členů – ma-
lých, středních a velkých podniků, sdružují-
cích se v regionální síti komor a v živnosten-
ských společenstvech. HK byla zřízena záko-
nem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 
ČR a Agrární komoře ČR. Přímo sdružuje více 
než 13 000 členů (firem, OSVČ).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
(MPSV, wwwmpsv.cz) – MPSV má v gesci 
oblast bezpečnosti práce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(MPO, www.mpo.cz) – MPO má v gesci 
technickou normalizaci a též agendu pro-
fesí a živností.
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zdroj aktuálních informací
Odborné časopisy s tradicí

objednávky na www.odbornecasopisy.cz nebo tímto objednacím lístkem

automatizace, regulace a průmyslové 
informační technologie 

měsíčník pro výrobce i uživatele 
automatizační a regulační techniky, 
konstruktéry, vývojové pracovníky, manažery 
i studenty SOŠ a VŠ

cena 52 Kč 
roční předplatné 624 Kč, studenti 504 Kč

silnoproudá elektrotechnika v praxi – 
provoz, údržba, trendy, inovace

měsíčník pro revizní techniky a projektanty 
elektrických zařízení, montéry, údržbáře, 
střední i vrcholové manažery firem, 
pedagogy i studenty všech oborů elektro 

cena 52 Kč 
roční předplatné 624 Kč, studenti 504 Kč

informace o osvětlování a využití světla 

dvouměsíčník pro techniky, architekty 
a projektanty osvětlení, výrobce i dodavatele 
osvětlovací techniky, pracovníky hygieny, 
studenty a všechny zájemce o tento obor

cena 52 Kč 
roční předplatné 312 Kč, studenti 252 Kč

#

Následující text podává stručnou informaci o státních (nikoliv cechovních, oborových) institucích 
s působností v oblasti elektrotechniky se základním vymezením jejich úlohy v oboru elektro. 
Instituce jsou řazeny abecedně.
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Institut výchovy bezpečnosti práce 
(IVBP, www.ivbp.cz) – IVBP je státní pří-
spěvková organizace zaměřená na proti-
úrazovou prevenci a vzdělávání dospělých 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

Státní energetická inspekce (SEI, www.
cr-sei.cz) – SEI je orgánem státní správy s pů-
sobností podle zákona č. 458/2000 Sb. (ener-
getický zákon), zák. 406/2000 Sb., o hospo-
daření energií, a zák. č. 265/1991 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR v oblasti cen.

Činností SEI jsou kontrolní a sankční 
opatření vůči subjektům porušujícím zmíně-
né právní předpisy a objektivní analýza cho-
vání všech subjektů na straně zdrojů, přeno-
su i spotřeby energie.

Úřad pro technickou normalizaci, met
rologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, www.
unmz.cz) – ÚNMZ byl zřízen zákonem ČNR 
č. 20/1993 Sb. Je organizační složkou státu 
v resortu MPO ČR. Zabezpečuje úkoly vyplý-
vající ze zákonů ČR pro technickou normali-
zaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly 

v oblasti technických předpisů a norem uplat-
ňovaných v rámci členství ČR v EU. Od roku 
2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých 
technických norem (bývalý ČNI).

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV, 
www.upv.cz) – ÚPV je ústředním orgánem 
státní správy ČR na ochranu průmyslového 
vlastnictví. Plně zastřešuje agendu ochrany 
na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, 
topografie polovodičových výrobků, ochran-
né známky, zeměpisná označení a označení 
původu výrobků a vede příslušné rejstříky 
o těchto předmětech průmyslových práv; za-
bezpečuje plnění závazků z mezinárodních 
smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, 
jichž je ČR členem.

Technická inspekce ČR (TIČR, www.
ticr.cz) – Zřizovatelem je MPSV ČR. Po-
sláním organizace je výkon státního odbor-
ného dozoru nad bezpečností vyhrazených 
technických zařízení v souladu se zákonem 
č. 174/1968 Sb. a prováděcích vyhlášek vy-
daných k tomuto zákonu. TIČR nemá sankč
ní pravomoci.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP, www.
suip.cz) – Činnost SÚIP a jemu podřízených 
oblastních inspektorátů postihuje jak oblast 
kontroly dodržování bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, tak také oblast kontroly 
ochrany pracovních vztahů a podmínek (zá-
kon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). SÚIP 
má sankční pravomoci.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce 
(VÚBP, www.vubp.cz) – VÚBP, v. v. i., je ve-
řejnou výzkumnou institucí zřízenou MPSV. 
Zabývá se zkoumáním, ověřováním a aplikací 
metod prevence rizik způsobených pracovní-
mi činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, život-
ní prostředí nebo majetek. Je členem význam-
ných mezinárodních organizací a sdružení.

Ročenka 2010
Konkrétní adresy a spo
jení na všechny instituce 
jsou uvedeny v Ročence 
2010 našeho vydavatel
ství (str. 54).

Objednávám předplatné časopisu AUTOMA od čísla/roč.   
 ELEKTRO od čísla/roč.   
 SVĚTLO od čísla/roč.   

jméno..................................................................................................... tel. .........................................................

firma ...................................................................................................... e-mail ....................................................

ulice, číslo ................................................................ PSČ, město ..........................................................................

IČO .......................................................................... DIČ ......................................................................................

podpis objednavatele .............................................. razítko .................................................................................

  firma                                                                          soukromá osoba

(zakřížkujte vybraný časopis a doplňte číslo, kterým předplatné zahajujete)
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objednací lístek vložte do obálky a zašlete na adresu:

vydavatelství FCC PUBLIC s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8,  182 08

#

inzerce/E10
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1149_FCC_Ročenka2010

Ročenku Elektro 2010 si lze objednat telefonicky na čísle: 286 583 011
e-mailem: public@fccgroup.cz
přes internet: www.odbornecasopisy.cz
poštou: FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Přímý prodej na veletrhu Amper u stánku vydavatelství D9 v hale 2

Ročenka 
Elektro 2010

V ročence Elektro 2010 lze nalézt kromě 
přehledu odborných veletrhů, výročí slav-
ných osobností vědy a techniky, seznamu 
úřadů a institucí či adresáře ČKAIT také 
např. základní jednotky, konstanty a elek-
trotechnické vzorce, jakož i nejaktuálnější 
informace o nových elektrotechnických 
normách. S normami souvisí bezpečnost, 
které je věnována pátá kapitola. Jak je to 
s aktivním hromosvodem ESE nebo jaké 
mohou být následky nesprávně projekto-
vané ochrany před bleskem, to se čtenář 
může dočíst v kapitole šesté. Problémem 
modernizace instalací z TN-C na TN-S 
se zabývá podrobně článek sedmé ka-

pitoly. Přehled o moderním pojetí pohonů lze získat v kapitole osmé. 
Do hlubin elektrotechnikovy duše se může čtenář podívat v kapitole 
deváté. Zelené energii, konkrétně biomase je věnována kapitola desátá 
a následující kapitola jedenáctá pojednává velmi zasvěceně o neionizu-
jícím záření a jeho vlivu na lidské zdraví. Ročenka je určena technikům, 
konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údrž-
by, revizním technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb 
a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.

Praha, FCC Public, 320 stran, formát A6, vazba V2, cena 110 Kč

Ročenka

2010

FCC PUBLIC

novinka

Výzva všem elektrotechnikům:
Pohněte s problémy české elektrotechniky!

–  Jaké otázky vás skutečně pálí nebo zajímají? 
–  Co byste se chtěli opravdu dozvědět? 
–  Chcete slyšet názory kompetentních 

odborníků, soudních znalců?
–  Diskuse nad příčinami a následky 

soudních případů.

Inspirujte se článkem v časopise Elektro 4 na straně 56 – odpovědi představitelů české elektrotechniky. 

Redakce časopisu ELEKTRO zve všechny elektrotechniky, kterým záleží na budoucnosti našeho 
oboru, k účasti na volné řadě konferencí 

   Téma 1: SOUDNí  ZNALEC – BEZPEČNOST  PRáCE  A  REVIZE  ELEKTRICKýCh  ZAŘíZENí
   Termín a místo: 14. října 2010, Praha 8 – Kulturní dům Ládví (přímo u stanice metra C)

Zúčastněte se nového typu diskusních konferencí – prostor pro vaše vlastní otázky a názory! 

Bližší podrobnosti, registrace a přihlášky: www.odbornecasopisy.cz – konference Problémy české elektrotechniky
Vstupní částka konference: 3 600 Kč, sníženo na 2 400 Kč pro předplatitele a členy Klubu přátel technické literatury

o  Kam dospěla česká elektrotechnika od roku 1989? 
o  Kam se poděly výrazné osobnosti české elektro-

techniky? 
o  Umíme pojmenovat problémy české elektrotech-

niky?
o  Role soudního znalce v problematice bezpečnosti 

práce.

o  Co může revizního technika dostat do maléru? 
o  Konkrétní příklady z praxe a jak se vyhnout 

potenciálním potížím? 
o  Do čeho mohou mluvit investoři a zaměst-

navatelé? 
o  Jaká je úloha státního odborného dozoru? 
o  … a další.

Pošlete nám i Vy svou otázku na elektro@fccgroup.cz

soudní znalec – bezpečnost práce  
a revize elektrických zařízení

konference

14. 10. 2010


