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SLOVO  ŠÉFREDAKTORA

Konference Problé-
my české elektro-
techniky úspěšně 
proběhla. Prostor, 
který svým koná-
ním nabídla, využi-
li zástupci několika 
důležitých institucí 
ČR. Z těch státních 
to byly Státní úřad 
inspekce práce, Mi-

nisterstvo práce a sociálních věcí ČR (má 
v gesci bezpečnost práce) a Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce. Očekávaní a avízovaní 
zástupci Technické inspekce ČR (TIČR) na-
opak od této možnosti v poslední chvíli od-
stoupili. Ale i to je odpověď na otázku, od-
kud nám to v české elektrotechnice smrdí! 
Nebo že by TIČR moudře usoudil, že žád-
né problémy v české elektrotechnice nejsou, 
takže k čemu nějaká účast na nějaké konfe-
renci? To věru stojí za úvahu …!

Z cechovních institucí se na průběhu 
konference aktivně podílel Elektrotechnický 
svaz český, účast přislíbil a dodržel i prezi-
dent Unie elektrotechniků ČR.

Přednesené přednášky se rámcově tý-
kaly revizní činnosti na elektrických zaří-
zeních. Poukázaly však na rozpory nejen 
v názvosloví a důležitých pojmech, ale 
i ve vzájemném výkladu a chápání téže 
nebo podobné problematiky v několika 
různých zákonech a vyhláškách. Z před-
nášek a z diskuse taktéž vyplynulo, že růz-
né instituce vznikly, resp. byly ustanoveny 
nikoliv jako výsledek logického rámce na-
šeho vlastního technického pokroku, ale 
spíše pod vnějším tlakem a jako potřeba 
naplnit pokyny zprostředkované nám z ev-
ropských struktur. A přestože i to má pro 
ČR jako člena EU svou logiku, přetrvává 
stav, kdy forma stále ještě vítězí nad obsa-
hem. Tedy, že každodenní činnost, vnitřní 

náplň a faktická působnost těchto institucí 
sice možná odpovídá evropským pokynům, 
ale není v souladu se skutečnými potřeba-
mi českého elektrotechnického terénu. A že 
se vlastně o tyto potřeby a názory někte-
ré důležité instituce ani dostatečně neza-
jímají. A zde je zase ke škodě věci absence 
dostatečně důrazného postupu a činnosti 
cechovních struktur, orgánů z našeho obo-
ru! Protože zatímco státní úředník, jak-
koliv je to odborník a příslušník odborné 
instituce, opravdu nikdy nebude prožívat 
bezesné noci starostí o naše elektrotech-
nická bebíčka, cechovní instituce a sdru-
žení by takové noci prožívat měly. Měly by 
dopodrobna znát názory a potřeby svého 
terénu, měly by být jejich účinnou a hlás-
nou troubou a měly by státním institucím 
předkládat stanoviska odpovídající po-
třebám svého oboru. Cechovní instituce 
by měly být vedeny skutečnými manažery 
s vizí a koncepcí, měly by mít kredit zdo-
la a měly by státní instituce používat jako 
technologii, jako nástroj k vytváření legis-
lativního rámce co nejtěsněji reflektujícího 
obor. Měly by … uff, to jsem se rozčílil! To 
už stačí. Ono nic z toho vlastně není do-
statečně naplněno, takže na co ještě dal-
ší „měly by“.

Konference ukázala, že prvotní problé-
my české elektrotechniky jsou hned dva – 
nekoncepčnost a bezkoncepčnost. Není ni-
jak a nikým formulována cesta, cíl, způsoby 
jeho dosažení, kompetence, smysl, potřeby 
ani možnosti … Ale co hůře! Není ani ni-
kým reprezentována.

Jestliže tedy platí stará pravda, že ryba 
smrdí od hlavy, konference ukázala, že ta 
ryba ani žádnou hlavu nemá!

jiri.kohutka@fccgroup.cz

Cena časopisu Elektro … letos udělována již počtvrté

… je cena, která hodnotí a oceňuje designovou i stylistickou úroveň tiskových materiálů klientů prezentujících 
se v průběhu roku především na stránkách časopisu Elektro.
Vzhledem k mediální spolupráci má redakce Elektro možnost nahlédnout do zákulisí příprav většiny podkladů 
– inzerce a článků, podkladů pro odborné semináře a školení, podkladů pro konání tiskových konferencí, pro-
duktová CD a DVD, katalogové a nabídkové listy… apod.
Za kreativnost podkladů, stylistickou a gramatickou úroveň textu a za konzistentnost a úroveň firemní kultu-
ry je za rok 2010 udělena 

Cena časopisu Elektro společnosti LAPP Kabel s. r. o.

Redakce Elektro připravuje…

Seriál o průmyslovém vlastnictví 
v několika pokračováních

V současné dynamické době, která s se-
bou přináší neustálé novinky v podobě men-
ších či větších objevů, nápadů či vynálezů 
a vytváří tržní prostředí plné ostrého konku-
renčního boje, je důležité mít přehled o prá-
vech a možnostech ochrany duševního vlast-
nictví. Právo duševního vlastnictví stanoví 
ochranu nehmotného majetku a umožňuje, 
aby s ním spojené nehmotné prvky zůstaly 
majetkem tvůrce (vynálezce) produktu. Pro-
blematika průmyslového vlastnictví, která 
vedle autorského práva je hlavní částí du-
ševního vlastnictví, by měla být navíc v nej-
bližší době zařazena ministerstvem školství 
do koncepce vzdělávání, a stát se tak sou-
částí výuky na středních odborných a vyso-
kých školách. Ke všeobecné informovanosti 
chce svým dílem přispět i redakce Elektro, 
která připravila pro své čtenáře seriál o prů-
myslovém vlastnictví, jehož první část bude 
zveřejněna v příštím čísle Elektra.

Průmyslové vlastnictví, technická 
normalizace, metrologie a zkušebnictví 
v elektrotechnice
doc. Ing. Josef Šavel, CSc.

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmys-
lového vlastnictví uvádí, že předmětem prů-
myslového vlastnictví jsou patenty na vyná-
lezy, užitné vzory, průmyslové vzory a mode-
ly, tovární nebo obchodní známky a známky 
služeb, obchodní jméno, údaje o provenienci 
zboží nebo označení původu. Dalším úkolem 
ochrany průmyslového vlastnictví je potlačo-
vání nekalé soutěže.

Gestorem mezinárodních smluv na ochra-
nu průmyslového vlastnictví, jimiž je Čes-
ká republika vázána, je Úřad průmyslové-
ho vlastnictví; je ústředním orgánem stát-
ní správy České republiky a plní především 
funkci patentového a známkového úřadu. 
Do jeho působnosti spadá i podpora rozvo-
je a ochrany průmyslového vlastnictví a pů-
sobí rovněž jako specializované informač-
ní centrum.

První část tohoto seriálu uvedeme v příš-
tím, tj. lednovém čísle Elektra 2011.

(redakce Elektro)

Zapojte se i vy do volné soutěže o Cenu Elektro – pro rok 2011! 
Staňte se účastníky tím, že  zprezentujete produkty a aktivity své firmy v roce 2011 v Elektro – v článcích, tiskových informacích, v inzerci.


