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Pro Předsedu vlády ČR – Ing. Andreje Babiše
Pro Ministra průmyslu a obchodu - Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.
Pro představitele samosprávy ČR
Na vědomí:
Prezidentu HKČR a prezidiu HKČR
Vedení AMSP

Vážený pane premiére,
vážený pane ministře,
vážení představitelé samosprávy (zřizovatelé škol a školských zařízení),
dovoluji si se na Vás obrátit v této těžké době s apelem odborné elektrotechnické veřejnosti a našich členů:
„Elektrikáři nejsou příživníci, nejsme zvyklí stát s nataženou rukou a čekat na milodary a almužnu, chceme pracovat a své
peníze si vydělat odvedenou prací, proto apelujeme na vládu a samosprávu, využijme prázdných budov škol, školek, jeslí a
úřadů a nechme pracovat řemeslníky včetně elektrikářů! Každá z těch budov, si zaslouží nějakou formu údržby, opravy, či
vylepšení standardu, což se za běžného provozu mnohdy dělat nedá. Podle dostupných informací, máme před sebou ještě
zhruba 2 měsíce uzavření školských zařízení, následně možná měsíc výuky a dva měsíce prázdnin, stejně jako ve většině úřadů
několik týdnů omezeného provozu. Využijme tento čas smysluplně, zpřístupněme tyto objekty řemeslníkům z řad OSVČ a
malých firem. Vypišme finanční programy pro zřizovatele a umožněme jim pořídit si do objektu to, co skutečně potřebují.
Investujme peníze do potřebného a přitom podpořme podnikatele, kteří chtějí pracovat. Práce malých skupinek řemeslníků
v jinak prázdných budovách je nejlepší formou pracovní karantény.“. Současná doba je mimořádná rovněž tím, že řada
řemeslníků má nyní čas, nemusí se na jejich volné okénko čekat několik měsíců, mnozí jsou schopni začít hned.
Elektrotechnický svaz český, z.s., je schopen prostřednictvím svých členů zajistit následující činnosti:
•
pravidelnou údržbu el. instalace, která by měla být optimálně činěna každý rok (vyčištění el. instalace,
dotažení spojů, vizuální kontrola, …),
•
pravidelné či mimořádné provedení revize el. instalace, el. zařízení, LPS (hromosvodů) a spotřebičů,
•
komplexní rekonstrukci el. instalace (zde je ovšem nutná větší příprava – zabere více času a nemusí být
stihnuto ve vymezeném čase)
•
v rámci modernizace se pak může jednat o následující činnosti:
o
výměna starého osvětlení za moderní úsporné osvětlení, včetně případného světelného auditu
(tímto do budoucna je možno zajistit velké úspory ve spotřebě el. energie),
o
zvýšení bezpečnosti
§
Zřízení CCTV kamerových systémů,
§
EZS – elektronické zabezpečovací systémy
§
EPS – elektronická požární signalizace
§
EKV a DS – elektronická kontrola vstupu a docházkové systémy
§
Bezpečnostní a nouzové osvětlení
§
Parkovací a vjezdové systémy do garáží a areálů
§
Komunikační systémy
§
WIFI do škol a úřadů
§
Zřízení a vybavení IT učeben včetně vybavení, kabeláže …
•
a mnoho dalšího.
Elektrotechnický svaz český, z.s., vyzývá i další odborné spolky, aby zjistili svoji členskou kapacitu a nabídli služby a
produkty, které jejich členové umí nabídnout ve prospěch zkvalitnění provozu budov ve správě státu a samosprávy. Připojte se
k této výzvě, společně tuto krizi lépe zvládneme.
V Praze dne 27.3.2020

___________________
Mgr. Radek Roušar
Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.
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