
Ročník 24 Číslo 1/2016 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V lednu a únoru 2016 
oslavili či oslaví významná život-

ní jubilea další členové ESČ. 
 

Všem kolegům – oslavencům k jejich 
výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

šedesátiny  
pan Pavel Petříček, Kralupy n/V  

pan Adolf Tylich, Staré Město p/S  
 

sedmdesátiny 
pan Miroslav Jelínek, Kolín II 
pan Petr Tošovský, Praha 9 

 
jednasedmdesátiny 

Ing. Jaroslav Ďoubalík, Praha 4 
 

dvaasedmdesátiny 
Ing.  Václav Burda, Praha 1 

 
třiasedmdesátiny 

pan Bohumil Švancar, Nymburk  
pan Josef Vogl, Praha5-Zbraslav 

 
pětasedmdesátiny 

pan Vratislav Kuneš, Odolena Voda 
 

šestasedmdesátiny 
pan Jiří Šandera, Brno 12 

 
jednaosmdesátiny 

Ing. Václav Strejc, Ostrov 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 
 
pevně věřím, že uplynulé svátky i příchod roku 2016 byl pro Vás příjemným 

obdobím plným odpočinku, setkání s blízkými, že jste na počátku nového roku plni síly 
a elánu vykročili do dalších 365 dní s plnou vervou. I představitelé ESČ jsou připraveni 
v maximální možné míře vám být i ve 26. roce obnovené historie partnery a pomocníky 
při Vaší elektrotechnické cestě životem. 

 
Chci věřit tomu, že rok 2016 již bude prost výrazu „krize“ a bude naopak sku-

tečným rokem růstu, kdy se nám všem bude dařit lépe, a to i přesto, že nás zcela jistě 
zasáhne problém zvaný „migrační krize“, ke kterému snad přistoupí jak naši, tak ev-
ropští politici skutečně realisticky a věcně bez líbivých proklamací posledního roku, 
které nikomu nepomohly, ba naopak celý problém ještě prohloubily.  

 
I pro ESČ bude rok 2016 velkou zkouškou. Jednak nás v dubnu 2016 čeká člen-

ská valná hromada a hlavně, ESČ od podzimu 2015 spolupracuje s Asociací malých a 
středních podniků a živnostníků na projektu „Rok řemesel 2016“, který odstartuje 21. 
ledna 2016 tiskovou konferencí v rámci zahájení veletrhu Střechy Praha / Řemeslo 
Praha 2016 v PVA Letňany od 10:20. Tento projekt by měl být největší propagací ře-
mesel, odborného školství a je nám tak velkou ctí, že ESČ může být v rámci tohoto 
projektu odborným garantem za elektrotechniku. Více o tomto projektu naleznete na 
stránce www.rokremesel.cz a v brzké době bude rovněž spuštěn portál 
www.mistriremesel.cz. 

 
Přeji Vám všem, aby rok 2016 byl plný pracovních i osobních úspěchů.  

 
Mgr. Radek Roušar 

Důležitá informace 
rezervujte si svůj čas v kalendáři 

 Dne 20. 4. 2016 se uskuteční náš ak v revizních techniků ART 2016, na který 
naváže členská schůze ESČ, a to jako již tradičně v prostorách PRE, Na Hroudě 4, 
Praha 10.  
Program: 
 8:00 - 9:00   Prezence účastníků 
 9:00 - 15:00  ART 2016 - přednášky  
 15:00 - 17:00   Členská schůze ESČ - informace o ESČ 
Poznámka: 
• ART 2016 je cyklus odborných přednášek pro širokou elektrotechnickou ve-

řejnost. Přesný program a pozvánka bude uveřejněna od února na webo-
vých stránkách a v březnovém vydání svazového zpravodaje ZKRAT. 

• Členská schůze je určena výhradně pro členy ESČ, předchozí účast na ART 
2016 není podmínkou 

http://www.rokremesel.cz
http://www.mistriremesel.cz
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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.  

Stanovy ESČ (část 3.) - orgány svazu (2) 
 V  minulém čísle jsme se věnovali členské schůzi a prezidiální radě, v tomto díle 
našeho seriálu zabývajícího se stanovami ESČ se zaměříme na prezidenta a viceprezi-
denty. 

Prezident ESČ je statutárním zástupcem svazu. V případě odstoupení nebo 
úmrtí  zastává funkci statutárního zástupce do doby další řádné členské schůze výkon-
ný viceprezident. Prezident je oprávněn jednat jménem svazu ve všech otázkách vzta-
hujících se k činnosti ESČ. 

Funkční období prezidenta je 10 let. V případě, že po skončení funkčního období 
není zvolen nový prezident, vykonává stávající prezident funkci do zvolení nového pre-
zidenta. Prezident je volen a může být odvoláván členskou schůzí v souladu s volebním 
řádem ESČ. Prezidentem může být zvolen jakýkoliv řádný člen, který v den volby je 
viceprezidentem nebo řádným členem minimálně 5 let. Prezident svazu má nárok na 
finanční odměnu za řízení svazu a úhradu nákladů spojených s jeho kanceláří, či 
s výkonem jeho funkce. Prezident svazu má právo vzdát se kterékoliv části svého náro-
ku dle tohoto bodu.  

Prezident jmenuje, odvolává, propouští, uděluje, ustavuje a podepisuje: 

• výkonného viceprezidenta (v souladu s rozhodnutím členské schůze), 

• viceprezidenty (v souladu s rozhodnutím členské schůze),  

• další členy prezidiální rady, 

• výkonného tajemníka ESČ, 

• vedoucího sekretariátu, 

• ekonoma-účetního, ředitele odborných činností, poradce prezidenta ESČ, 

• předsedy odborných komor (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• předsedy poboček ESČ (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• uděluje svazové dekrety, čestná uznaní, ceny zasloužilým osobám v ESČ, 
jakož i významným osobám a subjektům v elektrotechnice v ČR, 

• ustavuje v souladu s potřebami, vůlí a iniciativami na území ČR regionální 
pobočky a zastoupení ESČ (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• podepisuje všechny návrhy plateb mezd a odměn, závazků a finančních vy-
pořádání ESČ, vyjma zmocněného podepisování výkonným tajemníkem. 

 

Výkonný viceprezident je viceprezident, který v případě odstoupení nebo 
úmrtí prezidenta do volby nového prezidenta zastává pozici statutárního zástupce. Pro 
výkonného viceprezidenta platí stejné ustanovení jako pro viceprezidenty. 

 

Viceprezidentů ESČ může být maximálně 7. Funkční období viceprezidenta je 
10 let. V případě, že po skončení funkčního období není zvolen nový viceprezident, 
vykonává stávající viceprezident funkci do zvolení nového viceprezidenta. Viceprezident 
je volen a může být odvoláván členskou schůzí v souladu s volebním řádem ESČ.  

Viceprezidentem může být zvolen jakýkoliv řádný člen, který v den volby je 
řádným členem minimálně 3 roky. Viceprezidenti zastupují prezidenta svazu a jednají 
jménem ESČ v rozsahu jejich zmocnění prezidentem. Každý viceprezident má hlasovací 
právo na prezidiální radě. 

 

Výkonný tajemník zajišťuje realizaci usnesení prezidiální rady a úkolů ulože-
ných prezidentem v období mezi zasedáními prezidiální rady. Výkonného tajemníka 
jmenuje prezident. Výkonný tajemník se účastní zasedání prezidiální rady, pořizuje z ní 
zápis a má právo hlasovat. Výkonný tajemník má právo na odměnu za vykonanou prá-
ci. Tuto odměnu stanovuje samostatná pracovní či obdobná smlouva. 

Výkonný tajemník řídí výkon administrativní správy – úřadu ESČ. Úřad ESČ za-
jišťuje zejména (podle charakteru a potřeby některé služby zajišťuje s externími sub-
jekty): 

• koordinační a poradenskou činnost, administrativní činnost, vede personální 
a členskou agendu, vede evidenci funkcionářů a orgánů svazu, vede a spra-
vuje členskou evidenci, tiskovou, publikační a korespondenční činnost svazu, 
spravuje majetek svazu a zabezpečuje jeho servis a údržbu, zpracovává 
podklady pro stanoviska svazu, zajišťuje reklamní činnost, pořadatelskou 
činnost pořádaných akcí svazu, sleduje a eviduje platební a příspěvkovou 
morálku členů, eviduje a kontroluje platební (příspěvkovou) činnost účastní-
ků akcí a seminářů ESČ, spravuje a vede archiv ESČ, archivuje usnesení 
prezidiální rady a dokumenty ze zasedání. 



- 3 - 

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 pracovní 
pondělí), vždy od 8,00 do 14,00 hod. 
v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, 
Zelený pruh 1294/52. 

Cena školení je stanovena jednot-
ně na 1210,- Kč za osobu včetně 
DPH. 

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  
4.1.2016, 18.1.2016, 1.2.2016, 
15.2.2016, 7.3.2016 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 25. 1. 2016. 

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz. 

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

4. 1. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

18. 1. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

21. 1. 2016 Start Projektu „ROK ŘEMESEL 2016“ 

25. 1. 2016 Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh) 

1. 2. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

15. 2. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

7. 3. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

Kalendář akcí 

Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Cena Bez DPH  S DPH 

§ 4          500,- Kč 605,- Kč 

§ 5, 6 a 7          700,- Kč 847,- Kč 

§ 8      1 000,- Kč 1210,-  Kč 

§ 10      1 000,- Kč 1210,- Kč 

§ 10 současně s §§ 6, 7, nebo 8      1 200,- Kč 1452,- Kč 

§ 11 odst. 1 (asistenti v laboratořích škol)          700,- Kč 847,- Kč 
§ 11 odst. 2 (experimentální práce na vědeckých, vý-
zkumných a vývojových pracovištích)          700,- Kč 847,- Kč 

§ 11 odst. 3 (učitelé, kteří používají při výuce na ško-
lách elektrická zařízení pod napětím)          500,- Kč 605,- Kč 

Příplatky 

Pro elektrická zařízení bez omezení napětí 300,- Kč 363,- Kč 
Pro elektrická zařízení v objektech třídy B  500,- Kč 605,- Kč 

Pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A   

 Vzhledem k tomu, že ESČ se stalo s účinnosti k 13. 11. 2015 plátcem DPH, při-
nášíme Vám aktuální ceník školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 Zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se konají v sídle ESČ 
každé první pracovní pondělí v měsíci a v období leden až květen a říjen až prosinec 
také každé třetí pracovní pondělí. 

 Pro členy ESČ, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky, je tento po-
platek stanoven jednotně bez ohledu na druh požadovaného oprávnění ve výši 605,- 
Kč vč. DPH (500,- Kč bez DPH). 

 Vzhledem k poměrně značnému zájmu elektrotechnické veřejnosti pořádá-
me kurzy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle  vyhl. č. 
50/1978 Sb., a to rovněž v pravidelných termínech každé první pracovní pondělí 
v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé třetí pracovní pondě-
lí), vždy od 8,00 do 14,00 hod. v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený pruh 
1294/52. 
Cena školení je stanovena jednotně na 1210,- Kč za osobu vč. DPH (1.000,- Kč 
bez DPH). 
 
 Účastníci tohoto dopoledního školení mohou zkoušku absolvovat podle svého 
uvážení týž den odpoledne nebo v kterémkoli následujícím pravidelném termínu. 
Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 osob. Pro 
ucelené skupiny cca 10 zájemců (například pro firmy s větším počtem odbor-
ných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném ter-
mínu podle dohody. V těchto případech lze obsah školení podle specifikace objedna-
tele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků ve skupině. Závazné 
přihlášky na školení i zkoušky přijímá sekretariát ESČ. 

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 24 PRAHA, leden 2016 ČÍSLO 1/2016 

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 

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 2017. 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.  

Členské příspěvky pro rok 2016 
 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských pří-
spěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny takto: řádný individuální členský příspěvek 
za rok 2016 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2016. Spolkový příspěvek pro rok 
2016 činí 5.000,- Kč, a je splatný rovněž do 28.2.2016, pokud není smluvně domluve-
no jinak. Na členské příspěvky se nevztahuje DPH. 
 Členské příspěvky prosím uhraďte převodem: 

• č.ú.: 1923554399 /0800, 

• VS: 444+číslo členské legitimace (nejste-li si jisti číslem legitimace použijte 
pouze VS 444), 

• do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu trvalého 
bydliště. 

Gratulujeme 
 V průběhu roku 2015 vycházela 
na poslední stránce svazového zpravo-
daje anketa. Jak jsme slíbili, ze členů 
ESČ, kteří se zúčastnili ankety jsme 
vylosovali jednoho člena.  

 

 Vylosovaným členem, který zís-
kává bezplatné řádné členství pro rok 
2016, je: 

 

Václav Valeš z Tachova  

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme! 

Přípravné kurzy RT 

 Vzhledem k tomu, že ESČ se stalo s účinnosti k 13. 11. 2015 plátcem DPH, přinášíme Vám aktuální ceník přípravných kurzů ke 
zkouškám revizních techniků elektrických zařízení: 

• Účastnický poplatek za kurz v rozsahu E2A je 14.520,- Kč vč. DPH (12.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ po-
skytujeme slevu až 3.600,- Kč (sleva se stanovuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze 
svazových stanov). 

• Účastnický poplatek za kurz v rozsahu E3A je 8.470,- Kč vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ posky-
tujeme slevu až 1.800,- Kč (sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazo-
vých stanov).  

• Účastnický poplatek za kurz v rozsahu E4A je 8.470,- Kč vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ posky-
tujeme slevu až 1.800,- Kč (sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazo-
vých stanov). 

 
 Dle dostupných informací by poplatky za zkoušky u TIČR měly být zachovány ve stejné výši jako v roce 2015. Nicméně Tech-
nická inspekce ČR připravila pro rok 2016 alespoň jednu změnu, kterou uveřejnila na svých stránkách: 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V TECHNICKÉ INSPEKCI ČR OD 1.1.2016 

TIČR zavedl jednotnou centrální podací adresu pro příjem „Žádostí o odborná a závazná stanoviska“, „Žádostí o 
prověření odborné způsobilosti pro vydání Oprávnění nebo Osvědčení“ 
  Technická inspekce České republiky, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8 
  ID DS: yt499qv 
  dispecink@ticr.cz 
Jsou zavedeny elektronické Žádosti o vydání stanoviska, Žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání 
Osvědčení nebo Oprávnění, k zasílání na E-mailovou adresu: 
dispecink@ticr.cz   

 
 Konkrétní dopady této změny zjišťujeme a budeme Vás o nich informovat v nejbližším vydání „Zkratu“ a na stránkách 
www.elektrosvaz.cz.  
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