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ODPOR proti oznámení Č. 01/13 ve Věstníku ročník 2013, zveřejněném dne 8. ledna 2013
tímto dáváme odpor proti zveřejnění informací v Č. 01/13 ve Věstníku ročník 2013, zveřejněném dne
8. ledna 2013. Informace, které zveřejňujete nejsou kompletní a zveřejněná část tak má nesprávnou
vypovídající schopnost. Toto má za důsledek uvedení v omyl odborné veřejnosti, která na tomto
základě činí chybná rozhodnutí.
Ochrana před bleskem a legislativa s tím spojená jev ČR diskutována mnoho let. Příchodem systémů
E.S.E. v roce 1992 jsou v ČR používány alternativní systémy ochrany před bleskem. Tyto systémy se
velice kladně ujaly jak v ČR, tak ijiných státech Evropy a světa.
Dnes již nikdo z odborné veřejnosti nemůže opomenout existenci těchto systémů. Podpora, technická
dokumentace, zkoušky, atesty jsou již v ČR mnoho let zpětně běžně používány. Technická Inspekce
pro Českou republiku (TIČR) dokonce vydal metodiku podle které se tyto systémy projektují, instalují
a revidují.
Norma NF C 17-102 je výchozí normou pro tyto systémy, které s touto normou jsou v souladu.
Norma NF C 17-102 byla revidována do dnešní podoby tak, aby nebyla v rozporu se souborem norem
EN 62305.
Na základě shora uvedených skutečností Vás žádáme o stažení shora uvedeného oznámení.
Informace a znalost existence systémů E.S.E., jejich dovozců do ČR, výrobců a prodejců je obecně
známá a dostupná. Proto nás velice překvapilo Vaše oznámení, které poukazuje dosti zásadním
směrem na tuto problematiku, dělá závěry podložené nějakou dokumentací, kterou s dovozci, zástupci
výrobců nebo prodejců těchto systémů nikdo nekonzultoval ani si nevyžádal žádné odborné
stanovisko. Toto Vaše jednání připomíná jednostranný krok skupinou osob, které v průběhu minulých
let se aktivně podílí na zamezení možnosti dodávek těchto systémů na Český trh. Toto je dle našeho
názoru hrubé porušení obchodní soutěže a upřednostňování zájmu konkurenční skupiny. Jedná se, dle
našeho názoru, o poškození naší činnosti, kterou nám vznikne finanční újma.
Jsme připraveni na dialog a pomoc Vám s opravou Vašeho oznámení, kde Vám dodáme relevantní
dokumenty a důkazy, které jsou v rozporu s informacemi uvedené ve Vašem věstníku.
Kontaktní spojení : Ing. Joelle Pangrácová
Jiří Materna
Adresa pro doručování písemností:

ioelle~nua~e.cz
tel.602 690 176
materna(~indelec.cz tel. 777 353 333
NUAGE s.r.o., Sámova I, Praha 10, 10000

V Praze, dne 2l.ledna 2013
kolektiv dovozců ESE systému do ČR

Kopie k rukám TIČR

Ing. Joelle Pangrácová za HELITA
Jiří Materna za INDELEC
Ing. Kouřil Jiří za SCHIRTEC
Karel Trojánek, za Ab-TROM s.r.o.

ředitelství Praha
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