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V červenci a srpnu 2015 
oslavili významná životní jubilea                      

další členové ESČ. 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 
 
máme za sebou období tropických dnů doplněných snad u Vás všech příjemnou 

dovolenou, pevně věřím, že jste si léto užili a načerpali mnoho nových sil do blížících se 
chladnějších dnů. O létě se velmi často mluví jako o tzv. „okurkové sezóně“, kdy se v 
podstatě nic nového neděje. Ve vztahu k ESČ to letos ovšem rozhodně neplatilo. Za 
poslední dva měsíce se událo mnoho věcí, dovolte abych Vás alespoň krátce o nejdůle-
žitějších z nich krátce informoval. 

 
Od svého nástupu do funkce jsem řešil dle mého názoru nevyhovující prostory, 

ve kterých svaz sídlí. Zvažoval jsem dvě varianty, stěhování do nových prostor nebo 
rekonstrukci stávajících prostor. Byť jsem byl od samého počátku zastáncem stěhování, 
nechal jsem se přesvědčit některými členy vedení i samotnými členy, že už si za oněch 
více jak 20 let zvykli na sídlo svazu. Proto jsem rozhodl, že sídlo svazu bude i nadále 
na adrese Zelený pruh 52, Praha 4 a prostory se pouze upraví a  zmodernizují tak, aby 
poskytly více komfortu našim členům při různých svazem pořádaných akcích jako je 
například školení dle vyhlášky 50/1978. Sb. Pevně tak věřím, že od září budeme našim 
členům moci poskytnout moderní zázemí v naší nové učebně. 

 
Po více jak 6 odkladech se v srpnu rovněž povedlo uspořádat setkání zástupců 

MPSV, SUIP, TIČR a HK ČR (ESČ jako autorizované společenstvo bylo součástí delegace 
zástupců HK ČR), na kterém se mělo pokračovat v jednání nad předloženým návrhem 
nového Zákona o provozu VTZ. Nicméně už na začátku jednání byl překvapivě vzat v 
potaz požadavek zástupců HK ČR, aby zákon nebyl pouze v rozsahu MPSV, ale aby se 
jednalo o tzv. „střechový zákon“, který bude stanovovat povinnosti dle typu zařízení 
nikoliv dle umístění zařízení, s výjimkou samozřejmě zařízení, která jsou specifická. Na 
základě toho by v průběhu října mělo proběhnout jednání rozšířené i o zástupce Minis-
terstva obrany, vnitra, dopravy, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a zástupce 
báňské správy, aby bylo možné prodiskutovat, zda takovýto „střechový zákon“ má 
podporu i těchto resortů. Z výše uvedeného tak vyplývá, že původně předpokládané 
rychlé vydání nového zákona, které by umožnilo i vydání nového znění vyhlášky o od-
borné způsobilosti v elektrotechnice, je zatím v nedohlednu. 

 
V průběhu měsíce srpna proběhlo rovněž jednání na půdě CZECHINVESTU 

(agentura pro podporu podnikání a investic), kam jsme byli pozváni novým sektorovým 
manažerem pro elektrotechniku a elektroniku, a to především proto, že CZECHINVEST 
po letech nečinnosti v našem oboru začal opět rozvíjet své činnosti i v oblasti elektro-
techniky. Jednalo se zatím o úvodní jednání, kde byl představen svaz a struktura na-
šich členů tak, aby případným zahraničním investorům při investicích v ČR mohly být 
poskytnuty kontakty na odborné subjekty z našeho oboru a naši členové se tak mohli 
svojí odborností spolupodílet na investicích zahraničních investorů. V tuto chvíli se jed-
nalo o prvotní seznamovací jednání, nicméně pevně věřím, že další budou následovat a 
přinesou užitek nejen svazu, ale i jeho členům. 

 
 V závěru měsíce srpna jsme se zúčastnili setkání, na něž jsme byli pozváni doc. 
Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA - předsedou představenstva Asociace malých a 
středních podniků a živnostníků (www.amsp.cz), kde nám byl představen chystaný 
projekt „Rok řemesel 2016“ a byli jsme požádání, aby se ESČ stalo odborným garan-
tem tohoto projektu pro oblast elektrotechniky. O významu tohoto projektu, který má 
široké veřejnosti ukázat, jak důležitá jsou řemesla pro život a jaké možnosti a naopak 
problémy řeší jednotlivé obory, svědčí i fakt, že nad projektem převzali záštitu prezi-
dent ČR, vláda ČR, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Poté, 
co jsme se zájmem vyslechli informace o tomto projektu a upřesnili si některé detaily, 
jsme ihned akceptovali nabídku na to stát se odborným garantem projektu pro oblast 
elektrotechniky. Vzhledem k tomu, že celý projekt bude odstartován teprve v průběhu 



- 2 - 

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 záko-

na č. 89/2012 Sb. s 
působností na území 
České republiky, a plní 
tudíž funkci živnosten-
ského elektrotechnic-
kého 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.  

října 2015 a jeho stěžejní část bude probíhat až v průběhu roku 2016, nejsem nyní 
oprávněn sdělovat bližší informace o tomto projektu, jehož jsme se stali odborným 
garantem, nicméně slibuji, že v příštím čísle našeho zpravodaje Vás budu o projektu 
více informovat.         

 

 

 

 

 

 

 V návalu povinností a věcí, které se řešili od začátku roku jsem zcela zapomněl 
na jedno významné jubileum, a tak se pokusím alespoň nyní s určitým zpožděním toto 
jubileum připomenout. V tomto roce slaví ESČ 25 let své obnovené existence. Dovolím 
si tvrdit, že žádný ze současných elektrotechnických spolků se nemůže pochlubit čtvrt 
stoletím souvislé kontinuální existence a činnosti. Myslím si, že je na místě v tuto chvíli 
vzpomenout na mé předchůdce, kteří v roce 1990 stáli u znovuobnovení činnosti a tím-
to jim za jejich úsilí poděkovat. 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 

2 5 E S Č 

PARTNEREM ELEKTROTECHNIKŮ 

WWW.ELEKTROSVAZ.CZ 

L E T 

Registrace k DPH 

 Dovolujeme si Vás informovat, že byť jsme se tomu dlouho bránili a argumento-
vali finanční správě tím, že většinu našich služeb poskytujeme našim členům a nevyví-
jíme tak klasickou výdělečnou činnost, že asi v blízké době nám nezbude nic jiného než 
provést registraci ESČ k platbě daně z přidané hodnoty (DPH). Vzhledem k tomu nám 
nezbude s největší pravděpodobností než o výši DPH navýšit ceny. V případě podnika-
telů, kteří jsou plátci DPH to zcela jistě nebude problém, protože si výši DPH odečtou 
od svého přiznání k DPH, nicméně pro naše členy, kteří nejsou podnikateli platícími 
DPH, to bude znamenat navýšení cen o cca 21%, což je nemalý skok. Byť se nám tento 
krok nelíbí nezbude nám v blízké době asi nic jiného. 

  

Získej nového člena ESČ 

 Pro každý spolek je velmi důležité rozšiřovat svoji členskou základnu, proto si 
ESČ dovoluje vyhlásit pro všechny stávající členy akci „Získej nového člena“. Každý 
člen, který do konce roku přivede nového řádného člena získá slevu na členský příspě-
vek pro rok 2016. Za každého nového řádného individuálního člena získá slevu ve výši 
200,- Kč z členských příspěvků a za každého nového řádného spolkového člena získá 
slevu ve výši 400,- Kč. Vybudujme tak společnými silami ještě silnější Svaz, který bude  
následně ještě lépe hájit zájmy členů.  

 V této souvislosti si dovoluji vyzvat 
všechny neplátce DPH z řad našich členů, 
kterým do konce roku končí osvědčení o od-
borné způsobilosti (vyhl. 50/1978 Sb.) nebo 
osvědčení revizního technika, aby se přihlásili 
a zaplatili do konce září za školení, protože 
do konce září jsem jim schopen garantovat 
platbu bez DPH, a to za předpokladu že ob-
jednané a zaplacené školení proběhne do 
konce roku 2015.   

(Pokračování ze strany 1) 
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Školení a zkoušky  

dle vyhl. č. 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-mailové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 

Nejbližší termíny jsou pondělí 
7.9.2015, 5.10.2015, 19.10.2015, 
2.11.2015, 16.11.2015, 7.12.2015, 
21.12.2015 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 23. 11. 2015. 

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz. 

 
 
 

Stanovy ESČ - typy členství 

 V tomto přehledu jsou uvedeny akce pořádané ESČ nebo jichž se zástupci ESČ 
mají v nejbližší době zúčastnit: 

7. 9. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

7. 9. 2015 Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh) 

5. 10. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

v říjnu 2015 Se prezident ESČ zúčastní jednání na MPSV 

12. 10. 2015 Startuje projekt „Rok řemesel 2016“ 

19. 10. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

2. 11. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

16. 11. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

23. 11. 2015 Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh) 

1.12.2015 Se zástupci ESČ zúčastní třetího jednání EG v Plzni 

7. 12. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

21. 12. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

 

Kalendář akcí 

 V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo na přelomu roku 2013/2014 k 
přeregistraci ESČ z občanského sdružení evidovaného Ministerstvem vnitra ČR na spo-
lek registrovaný příslušnými rejstříkovými soudy. Na přelomu roku 2014/2015 pak v 
souladu s touto změnou došlo k registraci nových stanov. Tyto nové stanovy jsou 
umístěny jak na stránkách svazu, tak na stránkách www.justice.cz, kde když vyhledáte 
informace o ESČ, tak v přiložené sbírce listin jsou rovněž k nahlédnutí a ke stažení. 
Protože je nám ale jasné, že v dnešní době má jen málokdo čas číst celé dlouhé stano-
vy, dovolili jsme si pro naše členy připravit krátký seriál v jehož rámci vždy rozebere-
me konkrétní část stanov a pokusíme se je vysvětlit.  
 
 V této první části tohoto seriálu se zaměříme na to, kdo se může stát členem 
ESČ a jaké známe typy členství. 
 
 Členem ESČ se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 
stanovami spolku a zaváže se je dodržovat, v takovém případě mluvíme o individuál-
ním členství. Členem ESČ se rovněž může stát právnická osoba (společnost, spolek, 
škola …), v takovém případě se jedná o tzv. spolkové členství. Individuálním členem 
nebo spolkovým členem se stane ta osoba, která vyplní přihlášku, zaplatí zápisné a 
členský příspěvek. V případě, spolkového člena úkony činí statutární osoba právnické 
osoby nebo osoba, která je statutární osobou zplnomocněna. Výši zápisného a členské-
ho příspěvku vyhlašuje prezident na základě rozhodnutí prezidiální rady pro následující 
rok. V současné době je zápisné stanoveno na 300,- Kč a členský příspěvek pro indivi-
duální členy ve výši 1200,- Kč a pro spolkové členy 5000,- Kč. Prezident může rozhod-
nout o prominutí zápisného v případě, že žadatel o členství ve svazu využije některou z 
placených služeb svazu. Prezident může rovněž rozhodnout o udělení tzv. „čestného 
členství“. 
 
 Individuální členství a spolkové členství se pak ještě dále dělí na členství regis-
trované a řádné. Řádným členem se stává ten registrovaný člen, který zaplatil pro da-
ný kalendářní rok řádně členský příspěvek, čímž získává následující výhody:  
 

· řádní členové ESČ mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a to po 
splnění podmínek dále stanovených těmito stanovami, 

· mají nárok na právní a znalecké poradenství, 

· řádní členové ESČ mají dále nárok na tzv. „členský bonus“ (kterým může být 
např. předplatné elektrotechnického časopisu, přístup ke specializovanému in-
ternetovému serveru, atp. - „Členský bonus" je vyhlašován prezidentem, a to 
většinou koncem roku pro následující kalendářní rok), 

· řádní členové ESČ mají nárok na slevu ze služeb poskytovaných nebo pořáda-
ných ESČ, 

· řádní členové mají hlasovací právo na každoročně pořádané členské schůzi.  



ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 23 PRAHA, září 2015 ČÍSLO 4/2015 

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 

Dotazník  
tentokrát na téma současné problémy elektrotechniků 

 Vážení členové ESČ,  

 vážení elektrotechnici,  

 

současná doba přináší řadu legislativ-
ních změn a pro nás jakožto spolek za-
stupující zájmy svých členů je Váš názor 
velmi důležitý. V každém čísle Zkratu 
tak pro Vás bude připravena vždy na 
zadní straně našeho anketa (dotazník) 
na nějaké aktuální téma. Budeme velmi 
rádi, pokud se prostřednictvím tohoto 
dotazníku s námi podělíte o své názory. 

 

 Vyplněný dotazník můžete zaslat 
poštou na adresu: 
 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

 Zelený pruh 1294/52 

 147 08 Praha 4 

nebo naskenovaný dotazník  zašlete na 
e-mailovou adresu:  

 esc@elektrosvaz.cz 

 

 Dnes uveřejněný dotazník, pro-
sím, zasílejte nejpozději do 30. 9. 2015 
na výše uvedenou adresu. 

 

 Ze všech vyplněných dotazníků 
za rok 2015 vylosujeme v lednu 2016 
jeden dotazník, jehož autor získá bez-
platné řádné členství v ESČ na rok 2016. 

 

 V případě, že se budete chtít 
zúčastnit slosování o bezplatné členství, 
nezapomeňte vyplnit své údaje ve 
spodní části dotazníku. V případě, že 
dotazník dorazí anonymně, nebude 
možné takový dotazník zařadit do sloso-
vání . 

1/ Co považujete za největší legislativní překážku pro výkon vašeho zaměst-
nání nebo podnikání? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

2/ Jakou legislativní změnu byste nejvíce uvítali ve vztahu k vašemu zaměst-
nání či podnikání? 

3/ Jaká skutečnost nejvíce brání rozvoji Vašeho podnikání nebo rozvoji firmy, 
kde jste zaměstnáni? 

Dotazník vyplnil: 

      Jméno a příjmení: __________________________________________ 

 

      Adresa:   __________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

a/  složitost a nejednotnost legislativy 

b/ nedostatek zakázek 

c/ nedostatek financí - špatný přístup k úvěrům 

d/  druhotná platební neschopnost - nezaplacené faktury od odběratelů 

e/  nedostatek kvalifikovaných osob 

f/ jiné: 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 


