
Ročník 23 Číslo 1/2015 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V lednu a únoru 2015 
oslavili významná životní jubilea                      

další členové ESČ. 
 

Všem kolegům – oslavencům k jejich 
výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

šedesátiny 
Ing. Miroslav Kostlivý, Praha 4       
pan Přemysl Vávra, Krásná Lípa 

 
 

sedmdesátiny 
Ing. Jaroslav Ďoubalík, Praha 4 

 
 

jedenasedmdesátiny 
Ing. Václav Burda, Praha 1 

 
 

dvaasedmdesátiny 
Ing. Pavel Kopecký, Vlašim          

pan Bohumil Švancar, Nymburk 
pan Josef Vogl, Praha 5 - Zbraslav 

 
 

čtyřiasedmdesátiny 
pan Vratislav Kuneš, Odolena Voda 

 
 

pětasedmdesátiny 
pan Jiří Šandera, Brno 12 

 
 

sedmasedmdesátiny 
pan Vladimír Cholenský, Praha 8     

pan Karel Šidák, Praha 4 
 
 

osmdesátiny 
Ing. Václav Strejc, Ostrov 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
dovolte, abych Vás opět po určitém čase oslovil a informoval Vás o dění v rámci 

Elektrotechnického svazu českého, z.s. Jak jsem Vás již informoval v předchozím čísle, 
ESČ se jako jednomu z prvních spolků v republice povedlo dokončit transformaci z ob-
čanského sdružení na zapsaný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoní-
ku. S touto transformací souvisela řada úkonů a mimo jiné i přijetí nových stanov, kte-
ré musely odpovídat novému znění zákona. Stanovy se nám povedlo v rekordně krátké 
době upravit, prezidiální radou odsouhlasit a předložit rejstříkovému soudu, který je 
bez výhrad přijal a zařadil do sbírky listin. K dnešnímu dni tak kdokoliv, kdo má zájem 
zjistit o ESČ důležité informace, může tak učinit na internetovém portále Ministerstva 
spravedlnosti (www.justice.cz), kde po vyhledání našeho spolku nalezne jak základní 
informace o ESČ, tak ve sbírce listin i naše nové stanovy. V dalších vydáních „ZKRATu“ 
Vás o novinkách ve stanovách budu  podrobněji informovat.  

 
V minulém čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o formování nového 

subjektu - Elektrotechnického grémia. O tomto subjektu se dočtete dále v tomto čísle 
zpravodaje, stejně jako o letošním Aktivu revizních techniků ART 2015, jehož přípravy 
právě finišují. 

 
Jakožto autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR (HK 

ČR) se zástupci ESČ účastní různých jednání, a to mnohdy i s představiteli moci výkon-
né a zákonodárné. Vzhledem k tomu, že já osobně, jakožto prezident ESČ, jsem byl 
prezidiální radou nominován do Živnostenské sekce HK ČR (ŽS), která si vzala do své-
ho vínku úpravu stávajícího živnostenského zákoníku, či případně přípravu podkladů 
pro nový živnostenský zákoník, který by měl více reflektovat na kvalitu poskytovaných 
služeb, tudíž by měl lépe regulovat vstup do podnikání, zúčastnil jsem se v lednu 2015 
jednání této ŽS, na které byl pozván i ředitel odboru živnostenského podnikání Minis-
terstva průmyslu a obchodu (MPO) spolu se svojí kolegyní, pod kterého problematika 
živnostenského podnikání spadá, a to v rozsahu jak fyzických podnikajících osob, tak i 
právnických osob (společností).  Vystoupení  zástupce MPO bylo pro mnohé šokem, 
protože doufali, že se na daném jednání bude mluvit o tom, jakým způsobem bude 
možné vstup do podnikání lépe regulovat a místo toho se dozvěděli, že Evropská unie 
rozeslala svým členským státům dotazníkové šetření, v rámci kterého se zkoumala 
míra regulace jednotlivých odvětví, přičemž naprosto jasným následným cílem je od-
stranění překážek při vstupu do podnikání v členských zemích, kde je regulace 
„zbytečně“ vysoká. Výsledkem toho tak bude naopak očekávaný tlak na snížení vstup-
ních bariér pro vstup do podnikání v některých oblastech, což v případě České republi-
ky může například vést k přeřazení dalších v této chvíli živností řemeslných mezi živ-
nosti volné. Vše je odvislé od vyhodnocení výše uvedených dotazníkových šetření v 
jednotlivých státech EU, na základě něhož dojde následně k řízení s jednotlivými člen-
skými státy EU.  

 
Z výše uvedeného tak tedy jasně vyplývá, že jakékoliv změny, které by vedly k 

vyšší regulaci vstupu do podnikání v naší oblasti tak, jak si přeje mnoho našich členů, 
nepřipadají v úvahu.  Je tak tedy nezbytné klást důraz přímo na odbornou způsobilost 
osob provádějících samotnou činnost. Jasně se tak tedy jeví potřeba dokončení prací 
na návrhu nové vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zástupce MPO   

(pokračování na druhé straně) 

http://www.justice.cz)
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Elektrotechnické grémium („EG“) 

rovněž při daném jednání přednesl názor, že by mnohem větší úlohu než je tomu v 
současné době, měla vykonávat profesní společenstva (spolky), která by nově měla 
mnohem více dbát na odborné kvality svých členů, které by případně mohly být ověřo-
vány dle vnitrospolkových pravidel, čímž by pro případné odběratele služeb byla garan-
tována odborná úroveň těchto ověřených (certifikovaných) členů. Tento názor byl před-
nesen na jednání prezidiální rady a prezidiální rada mě jakožto prezidenta pověřila pří-
pravou podkladů k tomuto tématu.   

 
V závěru tohoto úvodního slova mi dovolte, abych se na Vás členy ESČ obrátil se 

žádostí o pomoc. Vzhledem k tomu, že ESČ je začleněným živnostenským společen-
stvem HK ČR, mají členové ESČ právo býti členy HK ČR prostřednictvím ESČ. Členství v 
HK ČR je standardně zpoplatněno částkou 500,- Kč za jednu fyzickou osobu (člena), 
přičemž tato částka se normálně dělí v poměru 50,- Kč pro HK ČR a 450,- Kč pro spo-
lek, či komoru, skrz níž je daný člen HK ČR registrován. Vzhledem k tomu, že ESČ se 
příspěvku ve výši 450,- Kč vzdává, můžete se stát členem HK ČR prostřednictvím ESČ 
za pouhých 50,- Kč ročně. Dovolte, abych Vás tímto požádal o zvážení Vašeho členství 
v HK ČR, které vám za zanedbatelný roční příspěvek ve výši 50,- Kč přinese řadu vý-
hod (např. budete dostávat jednou měsíčně časopis KOMORA). Kromě výhod pro Vás 
přinese vaše členství i důležitou pomoc ESČ, protože míra vlivu jednotlivých spolků 
(začleněných společenstev) je posuzována rovněž dle počtu začleněných členů. Čím 
více má spolek začleněných členů v HK ČR, tím více je jeho názor brán na zřetel a tím 
se povede danému spolku prosadit více podnětů. Z výše uvedených důvodů, si Vás 
jakožto členy ESČ dovoluji ještě jednou požádat o zvážení Vašeho členství v HK ČR 
(přihláška za člena HK ČR je přiložena).  

(RR) 

Elektrotechnický svaz  

český, z.s. („ESČ“) 
ESČ je nezávislou právnickou 

osobou - spolkem, která se řídí svými 
stanovami a právním řádem České 
republiky, sdružující právnické a fyzic-
ké osoby působící ve všech oblastech 
elektrotechnické činnosti v České re-
publice i v zahraničí. 

ESČ je zapsaným 
spolkem dle zákona č. 
89/2012 Sb. s působ-
ností na území České 
republiky, a plní tudíž 
funkci živnostenského 

elektrotechnického společenstva ČR. 

ESČ byl založen na ustavující 
schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla 
ukončena násilným rozpuštěním 
svazu v roce 1951. 

K obnovení činnosti došlo v roce 
1990, kdy byly v únoru 1990 zare-
gistrovány první novodobé stanovy u 
Ministerstva vnitra ČR.  

Cílem ESČ je prosazování a obha-
jování společných zájmů svých čle-
nů, zvyšování profesionální úrovně 
cestou rozvíjení vědecké, technické, 
odborné a obchodní spolupráce a 
vytváření podmínek pro zapojení 
široké elektrotechnické veřejnosti do 
osvětové, normotvorné a legislativní 
činnosti. 

ESČ je autorizovaným živnosten-
ským společenstvem Hospodářské 
komory České republiky pro oblast 
elektrotechniky. 

ESČ poskytuje svým členům řadu 
výhod a služeb. Mezi hlavní výhody 
řádných členů (tj. členů, kteří mají 
pro daný kalendářní rok řádně za-
placeny členské příspěvky) patří: 

• řádní členové ESČ mají 
právo být voleni nebo jme-
nováni do orgánů ESČ, a to 
po splnění podmínek stano-
vených stanovami, 

• mají nárok na slevu na 
akcích pořádaných ESČ, 
jako jsou pravidelné aktivy 
revizních techniků, školení 
a přezkoušení dle vyhlášky 
50/1978 Sb., přípravné 
kurzy pro revizní techniky, 
atd., 

• mají nárok na slevu u part-
nerů ESČ, 

• řádní členové ESČ mají dále 
nárok na tzv. „členský bo-
nus“, kterým je v současné 
době bezplatné zasílání 
časopisu ELEKTRO.  

Jak jsme Vás již informovali, iniciovalo ESČ vznik nové platformy pro jednání 
mezi jednotlivými elektrotechnickými spolky, elektrotechnickými vzdělávacími subjekty 
a významnými elektrotechnickými osobnostmi, tato platforma byla nazvána Elektro-
technické grémium (dále jen „EG“).  

První jednání tohoto nově vznik-
lého subjektu proběhlo 20. 1. 2015 v 
pražském hotelu Chateau St. Havel. 
Zakládající členové na ustavujícím jed-
nání přijali základní principy fungování 

EG, na základě čehož byl následně vypracován Statut—organizační řád. V případě Va-
šeho zájmu naleznete úplné znění statutu EG na internetové stránce 
www.elektrotechnickegremium.cz.  

Na ustanovujícím jednání byly přijaty i první úkoly EG: 

• Přijmutí stanoviska a dopracování návrhu vyhlášky, která by měla nahra-
dit vyhlášku č. 50/1978 Sb. 

• Příprava návrhu tezí pro zákon (a souvisejících prováděcích předpisů), 
který by měl nahradit zákon č. 174/1968 Sb. 

• Problematika norem (pouze anglická znění, otázka nezávaznosti, otázka 
přejímání cizích norem bez návaznosti na české normy, …). 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené body—témata jednání jsou zcela zásadní 
pro celou elektrotechniku, je pro nás nezbytné znát názor našich členů na danou pro-
blematiku. Proto pro Vás připravujeme dotazník týkající se výše uvedené problemati-
ky, který bude rozdán účastníkům našeho pravidelného Aktivu revizních techniků—ART 
2015 (více informací o tomto aktivu se dočtete na třetí straně tohoto zpravodaje). 

O dalším dění a o blížícím se druhém jednání EG, které se bude konat 19. 5. 
2015 opět v Praze, Vás budeme samozřejmě pravidelně informovat. 

 

Elektrotechnické grémium na internetu: 

www.elektrotechnickegremium.cz 

(RR) 

http://www.elektrotechnickegremium.cz
http://www.elektrotechnickegremium.cz
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ART 2015 

Program aktivu: 

Elektrické instalace na hořlavých materiálech  

 Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem 

Proudové chrániče – využití chráničů v praxi a jejich ověřování při revi-
zích  

 Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 

Požáry a úrazy od elektrických zařízení 

 Ing. Zdeněk Kašík, Policie ČR, oddělení kriminalistických a technických ex-
pertíz 

Nejčastější pochybení v revizních zprávách elektrických zařízení  

 Ing. Vladimír Vízner, bývalý inspektor TIČR 

Koordinace jisticích a dalších prvků v elektrických instalacích  

 Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ  

Aktuální dění v elektrotechnice - informace o nově vytvářené spolkové plat-
formě „Elektrotechnické grémium“, aktuální stav projednávání návrhu vy-
hlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která by měla nahradit vy-
hlášku č. 50/1978 Sb., informace o návrhu věcného řešení zákona o bezpeč-
nosti provozu vyhrazených technických zařízení a souvisejících prováděcích 
předpisů 

 Mgr. Radek Roušar, ELKO CZ, s.r.o., prezident ESČ 

Diskuse k jednotlivým tématům proběhnou vždy po ukončení přednášky, závěr aktivu 
bude tradičně vyhrazen výměně poznatků a zkušeností účastníků aktivu k aktuálním 
otázkám. 

 

Účastnický poplatek:   a) 500,- Kč pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský pří-
spěvek na rok 2015 

  b) 700,- Kč pro ostatní účastníky 

Uzávěrka přihlášek:   13. dubna 2015 

Odborný garant:   Miloš Černý, viceprezident ESČ, kancléř Komory revizních 
  techniků ESČ 
Organizační garant:  Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ 
Přihlášky a informace: Elektrotechnický svaz český, z.s., Zelený pruh 1294/52, 

147 08 Praha 4                                         

 telefon: 244 464 649, 244 464 071 

 E-mail: esc@elektrosvaz.cz 

 www.elektrosvaz.cz  

Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou: 

• Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské 
náměstí 

• Metro, trasa C – stanice I.P.Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské 
náměstí. 

Vyhledání spojení v Praze na  http://spojeni.dpp.cz/ConnForm.aspx?     
(JD) 

Školení a zkoušky  

dle vyhl.50/1978 Sb. 
Vzhledem k poměrně značnému 

zájmu jak členů ESČ, tak i elektro-
technické veřejnosti, pořádá ESČ ve 
svém sídle kurzy zaměřené na pří-
pravu elektrotechniků ke zkouškám 
podle vyhl. č. 50/1978 Sb. Tyto kur-
zy probíhají v pravidelných termínech 
každé první pracovní pondělí v měsíci 
(v období leden až květen a říjen až 
prosinec také každé třetí pondělí), 
vždy od 8,00 do 14,00 hod. v ústřed-
ní kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený 
pruh 1294/52. 

Cena školení je stanovena jednot-
ně na 1000,- Kč za osobu. 

Účastníci tohoto dopoledního škole-
ní mohou zkoušku absolvovat podle 
svého uvážení týž den odpoledne 
nebo v kterémkoli následujícím pra-
videlném termínu. 

Počet účastníků školení je z organi-
začních důvodů omezen na maximál-
ně 15 osob. Pro ucelené skupiny cca 
10 zájemců (například pro firmy s 
větším počtem odborných zaměst-
nanců) zajistíme školení, případně i 
zkoušky v mimořádném termínu 
podle dohody. V těchto případech lze 
obsah školení podle specifikace ob-
jednatele více zaměřit na konkrétní 
vykonávanou činnost pracovníků ve 
skupině. Závazné přihlášky na škole-
ní i zkoušky přijímá sekretariát ESČ 
(např .  na e-mai lové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 

Nejbližší termíny jsou pondělí  
13.4.2015, 20.4.2015 a 4.5.2015 
vždy od 8:00. 

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz. 

 

 

Přípravné kurzy   

ke zkouškám RT EZ 

ESČ pořádá specializované příprav-
né kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení. Kurzy 
jsou rozděleny dle rozsahu osvědče-
ní. Kurzy probíhají na adrese sídla 
ESČ.  

Na základě absolvovaného příprav-
ného kurzu mají uchazeči možnost 
využít mimořádně vypsané termíny 
zkoušky pro absolventy tohoto kur-
zu. Zkouška vždy probíhá v prosto-
rách TIČR. 

Nejbližší  termín zahájení pří-
pravných kurzů je 1. 6. 2015. 

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz. 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2015 

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a 
technických norem týkajících se především provádění 

revizí elektrických zařízení 

se uskuteční 15. dubna 2015 od 9,00 hod. 

 v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 
1492/4.  

 
Prezence účastníků od 8,00 do 9,00 hod. 

mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
http://spojeni.dpp.cz/ConnForm.aspx
mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz


Na základě smluv o spolupráci mezi ESČ a pořadateli veletrhů Terinvest, 
spol. s r.o. a ABF, a.s., je ESČ odborným garantem veletrhů AMPER 
2015 a FOR ENERGO 2015.  

Veletrh AMPER se letos koná ve dnech 24. – 27. 3. 2015 v areálu VÝSTA-
VIŠTĚ BRNO, veletrh FOR ENERGO pak 21. – 23. dubna v PVA EXPO 
PRAHA LETŇANY. 

V rámci doprovodného programu FOR ENERGO 2015 uspořádá ESČ před-
nášku a diskusi na aktuální téma. 

Těšíme se na setkání s Vámi. Opět pro Vás budou k disposici volné vstu-
penky, včas je rozešleme. 

Kompletní informace k oběma veletrhům naleznete na  
www.elektrosvaz.cz, kde na úvodní straně naleznete odkazy na jed-
notlivé  veletrhy. 

(JD) 

ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 23 PRAHA, únor 2015 ČÍSLO 1/2015 

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ), se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072 
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391  

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky 
tel.: 244 464 649, 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz 

http://www.elektrosvaz.cz
mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

