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V listopadu a prosinci 2018 
oslavili a oslaví významná životní 

jubilea další členové ESČ. 
 

Všem kolegům – oslavencům k jejich 
výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

padesátiny 
 Ing. Petr Šilar, Brandýs nad Labem 

pan Daniel Tůma, Dobřichovice 
 
 
 

šedesátiny 
 pan Antonín Kukač, Čerčany 

pan Jiří Tošner, Újezd nad Lesy 
 
 
 

jednasedmdesátiny 
pan Zdeněk Krpelán, Vestec 

 
 
 

dvaasedmdesátiny 
pan Jan Divoký, Praha 4 

 
 
 

třiasedmdesátiny 
pan František Holý, Teplá 

 
 
 

osmasedmdesátiny 
pan Petr Pelant, Liberec 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
letos již naposledy si Vás dovolím oslovit prostřednictvím svazového zpravodaje.  Je 

to až k nevíře, ale 11 měsíců roku 2018 je za námi a zbývá již jen posledních pár dnů 
posledního měsíce roku a je tu rok 2019. Než ovšem ten příští rok přijde, čekají nás 
svátky. Svátky, které by měly být dobou oddychu a času s rodinnou. Dovoluji si Vám 
tak jménem svým i celé prezidiální rady ESČ popřát krásné, pohodové svátky v kruhu 
rodiny a do nového roku hlavně zdraví, úspěch a spokojenost. 

 
Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 

Příprava nové legisla vy 

O tom, že se připravuje nová legislativa pro oblast vyhrazených technických zaříze-
ní, Vás informujeme více jak 4 roky. Nicméně dnes se budeme této problematice věno-
vat obšírněji, protože minimálně v oblasti zákona se nám začíná formulovat s největší 
pravděpodobností finální verze, která půjde do legislativního procesu. 

 
Stávající stav / budoucí stav 

V současné době patří mezi vyhrazená technická zařízení (dále „VTZ“) zařízení elek-
trická, plynová, tlaková a zdvihací. Tato zařízení jsou upravena především torzem zá-
kona č. 174/1968 Sb., třemi vyhláškami ze sedmdesátých let pro tlaková, zdvihací a 
plynová zařízení, vyhláškou č. 73/2010 pro vyhrazená elektrická zařízení a vyhláškou 
č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  

 
Pokud legislativní proces proběhne tak, jak je naplánováno, budou všechny výše 

uvedené právní předpisy zrušeny a nahrazeny novým Zákonem o bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení a čtyřmi novými nařízeními vlády (dále jen „NV“), 
kterými budou stanoveny pro daný druh vyhrazená technická zařízení a navíc bude 
ještě páté NV o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Na první pohled se tak může 
zdát, že vlastně k velké změně nedojde, ovšem změna bude dosti výrazná. Od sedm-
desátých let se totiž změnilo pojetí jednotlivých právních předpisů, takže zatímco dopo-
sud jsme tu měli zákon, kterému byly postupně rušeny jednotlivé paragrafy a zůstalo z 
něho jen torzo a důležité věci byly především ve vyhláškách, tak v současnosti je práv-
ní výklad takový, že má-li být stanovena povinnost, musí být stanovena zákonem a v 
nižším právním předpise (nařízení vlády, vyhláška) může být povinnost rozvedena. V 
současnosti tak téměř nikdo z elektrotechniků neví, co je v zákoně, kde zůstalo pár 
paragrafů a když je potřeba něco najít, jde se rovnou do příslušné vyhlášky. Podle no-
vé úpravy získá zákon mnohem větší důležitost, protože v něm v obecné poloze jsou 
stanoveny veškeré povinnosti, což může být ovšem bez důkladného prostudování pří-
slušného nového nařízení vlády notně zmatečné, protože mezi jednotlivými druhy VTZ 
jsou značné rozdíly a ne všechny povinnosti se tak týkají všech druhů VTZ. Do budouc-
na tak bude nezbytné vždy studovat zákon včetně příslušného NV.  

 
Určitým způsobem nezávisle na ostatních stála a stojí v současné době vyhl. č. 

50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, celá odborná způsobilost byla 
popsána v ní, kromě pár ustanovení o revizních technicích. Nově tomu tak nebude, 
protože i zde platí, že povinnosti může ukládat jen zákon, tudíž jeden rozvětvený para-
graf zákona je věnován odborné způsobilosti v elektrotechnice, který stanoví základní 
povinnosti a třeba i průběh zkoušek a stanoví zkušební komise, ale další podrobnosti, 
včetně jednotlivých stupňů odborné způsobilosti bude obsahem samostatného NV.  
 
Pozn.: Vyhlášku 50/1978 Sb. skutečně nestačí pouze novelizovat, protože neexistuje organizace, která ji vydala, a 
tudíž ji nemá kdo novelizovat. I pokud by organizace existovala, její struktura již neodpovídá současnému právnímu 



- 2 - 

názoru, že povinnosti může ukládat jen zákon. Je tedy nutné připravit nové znění právního předpisu, které bude reflektovat současnost, nicméně rozhodně není na škodu, převzít 
některé části stávající úpravy, které se osvědčily. 

 
V jakém stádiu se nyní nacházíme? 

Dosavadní průběh přípravy zákona a NV: 

• V roce 2014 byl TIČR pověřen přípravou nové vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to především proto, aby 
bylo možné zaimplementovat profesní kvalifikace do nové právní úpravy. TIČR si jako partnera tohoto úkolu přizval ESČ. Návrh 
nové vyhlášky byl zpracován a předložen MPSV 06/2014. 

• 07/2014 MPSV shledává, že nemá dostatečné zmocnění k vydání nové vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a že 
je nejprve nutno připravit nový Zákon o bezpečném provozu VTZ, který nahradí zákon č. 174/1968 Sb. a s ním i veškeré pro-
váděcí předpisy ( 4 vyhlášky + vyhl. č. 50/1978 Sb.).  

• V letech 2015-2016 zasedá pracovní skupina pro novelizaci zákona, které se účastní zástupci MPSV, SUIP, TIČR, HKČR. Tato 
pracovní skupina nejprve vypracovala teze nového zákona a následně první paragrafové návrhy nového zákona. 

• V letech 2016-2017 zasedají pracovní skupiny pro novelizaci prováděcích předpisů jednotlivých VTZ, kterých se účastní zástup-
ci MPSV, SUIP, TIČR, HKČR, zástupci dotčených ministerstev, rozvodných závodů, Svazu průmyslu a dopravy. Tyto pracovní 
skupiny nejprve vypracovaly návrhy nových prováděcích předpisů (jednotlivých nařízení vlády). 

• Na podzim 2017 je předložen návrh zákona a jeho 5 prováděcích předpisů. MPSV postupuje tento návrh legislativnímu odboru 
MPSV. 

• V září 2018 je  na MPSV dokončeno tzv. vnitřní připomínkové řízení. 
• V říjnu 2018 proběhlo mezirezortní připomínkování, které je v listopadu a prosinci postupně vypořádáváno. 
• Začátkem roku 2019 by návrh zákona měl být předložen vládě, pokud bude schválen vládou, bude postoupen legislativnímu 

procesu poslanecké sněmovny a budou se finalizovat jednotlivá prováděcí nařízení vlády.  
• Pokud projde zákon Poslaneckou sněmovnou, následně Senátem a podepíše ho prezident, vstoupí zákon v platnost a jeho účin-

nost je plánována od 1. 1. 2020, a to společně s prováděcími nařízeními vlády (tento termín je předpokládán, ale je pravděpo-
dobné, že bude ještě posunut). 

• Jednotlivé prováděcí předpisy se začnou finalizovat až bude zákon schválen vládou a předložen parlamentu („2. fáze“). 
 
 

Co je tedy v tuto chvíli jisté? 
Jistého samozřejmě není stále nic, protože dokud zákon neprojde parlamentem a nepodepíše ho prezident, může se ještě mnohé 

změnit včetně toho, že zákon i prováděcí předpisy budou nakonec staženy či zamítnuty. 
 
Nicméně pár věci se jeví již nyní jako velmi pravděpodobné, pokud tedy bude zákon přijat: 
• Nový zákon zcela určitě zůstane v rámci kompetence a rozsahu působnosti MPSV a jejího kontrolního orgánu Inspekce práce. 

Nedojde tak ke sjednocení pravidel pro stejná zařízení v civilním sektoru, armádním sektoru, dráze … . 
• Zůstanou zachovány čtyři druhy VTZ, tj. vyhrazená tlaková, plynová, zdvihací a elektrická. Nakonec nedojde o rozšíření o další 

druhy, které byly navrhovány (pouťové atrakce, svářečky, atp.). 
• Nadále bude platit, že se jednotlivé druhy VTZ budou dělit do tříd dle nebezpečnosti a jednotlivé třídy budou moci mít odlišné 

povinnosti či požadavky. 
• Jediným kontrolním orgánem nadaným pravomocí sankcionovat dle připravovaného zákona bude nadále Inspekce práce a její 

oblastní inspektoráty. 
• MPSV pro konkrétní činnosti zřídí Pověřenou organizaci - bude jí Technická inspekce ČR, která bude vydávat odborná stanovis-

ka, provádět v zákonem stanovených případech prohlídky a zkoušky, vydávat oprávnění podnikatelským subjektům a osvědče-
ní fyzickým osobám. V rámci elektra bude zachováno vydávání Osvědčení prostřednictvím TIČR jen pro revizní techniky. U ji-
ných druhů VTZ ale TIČR bude vydávat i osvědčení pro montážníky nebo třeba topiče. 

• V oblasti oprávnění s novým zákonem nastane s největší pravděpodobností změna, otázkou je, jak moc tato změna bude ku 
prospěchu, dovolím si tvrdit, že pro elektrikáře to žádnou úlevu nepřinese, ale díky této změně bude moci státní správa odškrt-
nout bod „úleva pro podnikatele“. V čem změna bude spočívat? V případě, že jste revizní technik a podnikáte jako OSVČ bez 
zaměstnanců nebudete muset již nově žádat o oprávnění k revizím, bude pro Vás dostačující pouze osvědčení. Ale pozor, po-
kud kromě revizí budete chtít občas něco namontovat nebo opravit budete potřebovat oprávnění na montáž a opravy. Pokud si 
na nějakou opravu budete chtít najmout spolupracovníka (zaměstnance), budete opět potřebovat oprávnění a tentokrát i pro 
revize. Dle našeho názoru tato změna přinese jen hromadu zmatků. 

• Velkou novinkou, po které jsme dlouho volali, a která snad přinese kýžený efekt, je veřejně přístupný registr revizních techni-
ků, kdy na stránkách oprávněné organizace budete moci prověřit platnost osvědčení RT. 

• Další novinkou bude, že oprávnění bude na dobu určitou, a to 10 let. Po uplynutí lhůty bude nutné o oprávnění znova požádat. 
 

Co naopak zcela jisté ještě stále není? 
• V rámci meziresortního připomínkového řízení jsme připomínkovali ustanovení zákona, že nelze provozovat zařízení, u kterého 

nebyly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi. Samo ustanovení samozřejmě dává smysl, nicméně v revizní zprávě se 
mohou vyskytnout i závady, které nejsou odstranitelné a přesto bezprostředně neohrožují bezpečnost provozu daného zařízení. 
Tento náš argument byl přijat a došlo ke změně, která ale bohužel není dle našeho názoru k lepšímu, ale naopak, protože nově 
navržené ustanovení požaduje odstranění veškerých závad do 30 dní, což je v případě některých závad zcela nereálné. Proti 
tomuto řešení jsme opět vznesli připomínku a zcela jistě se bude ještě dále upravovat. 

 
Tak to jsou asi nejdůležitější informace k připravované legislativě. Pokud legislativní proces bude pokračovat nadále stanoveným 

způsobem, v některém z následujících čísel Zkratu Vás poinformujeme o NV, kterým se určují vyhrazená el. zařízení a o NV o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. Zatím dělat ohledně těchto dvou NV jakékoliv závěry je předčasné, protože se budou finalizovat, jakmi-
le bude dokončena práce na Zákoně samotném. 

Pokračování ze strany 1: 
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Máme za sebou důležité výročí, 100 let od založení samostatného státu. U této příležitosti bylo uspořádáno mnoho akcí a zaznělo 
mnoho proslovů. Prezident ESČ u příležitosti tohoto výročí byl pozván Hospodářskou komorou ČR jako člen jejího představenstva na 
akci do Senátu Parlamentu ČR. 

Oslavy 100 let státnosti 

Stoleté výročí založení Česko-
slovenské republiky si Hospodář-
ská komora připomněla v prosto-
rách Senátu (Valdštejnský palác), 
a to 23. října.  

Rok 2018 je také významným 
milníkem spolupráce Hospodářské 
komory a Slovenské obchodné a 
priemyselné komory, která úspěš-
ně trvá již 25 let.  

Akce se tak zúčastnili i zástup-
ci Slovenské a Zakarpatské ko-
mory, stejně jako si účast nene-
chal ujít předseda EUROCHAM-
BERS (Sdružení evropských hos-
podářských komor). 

V průběhu večera Hospodářská komora ČR vyhlásila podnikatele století, kterým členská základna více jak 15.000 podnikatelských 
subjektů zvolila Tomáše Baťu. Na dalších místech se pak umístili Emil Škoda a František Křižík.  

Marta Nováková - Ministryně průmyslu a obchodu ČR 

Prezident HKČR Předseda EUROCHAMBERS 

Prezident Slovenské obchodné a priemyselné komory Prezident ESČ 
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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 záko-

na č. 89/2012 Sb. s působností na 

území České republiky, 
a plní tudíž funkci živ-
nostenského elektro-
technického společen-
stva 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.  

Řád Vavřínů (15.11.2018 Palác Žo n) 
     Nejvyšších poct podnikatelské veřejnosti 
se letos dočkalo za účasti více než 400 pod-
nikatelů, představitelů státní správy a osob-
ností veřejného života celkem 14 osobností 
z řad podnikatelů, manažerů, lékařů, spor-
tovců i vědeckého a uměleckého světa. 
 
     „I dnes, 100 let po vzniku Československa, 
má naše 10milionová země světu co nabídnout. A 
vděčíme za to i dnešním oceněným. Ať již se pro-
slavili v oblasti byznysu, sportu, vědy, nebo umě-

ní, jedno mají společné. Hovoří za ně jejich činy a úspěchy i to, že jejich jména znají 
daleko za hranicemi České republiky. Reprezentují dobré renomé naší země a pomáhají 
tak i tuzemskému byznysu,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlou-
hý při udělování Řádu Vavřínu během dnes konaného galavečera v pražském Paláci 
Žofín. Šéf Komory rovněž připomněl odkaz obuvníka Tomáše Bati, který se během 
oslav vzniku Československa stal v hlasování členů Hospodářské komory Podnikatelem 
století. 

Podnikatelé udělováním Řádu Vavřínu každoročně vyjadřují uznání nejen podnikate-
lům a manažerům, ale také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují 
zemi, či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty. 

 
Laureátem Řádu Vavřínu se letos stal třeba 

kamnář a prezident Cechu kamnářů Pavel Ryn-
da. Ten dodnes udržuje kamnářské řemeslo, mezi jeho 
nejvýznamnější realizace patří rekonstrukce renesanč-
ních kamen na Pražském hradě, na zámku Lány nebo 
ve Valdštejnském paláci. 

 
Za celoživotní dílo v oblasti kultury podnikatel-

ská veřejnost vyznamenala herce Jaromíra Hanzlíka, který letos získal také Křiš-
ťálový globus za umělecký přínos české kinematografii na Mezinárodním filmovém fes-
tivalu v Karlových Varech. 

Za výjimečné úspěchy v oblasti sportu se laureátem stal Jaromír Jágr, rek-
tor Tomáš Zima byl vyznamenán za celoživotní přínos v oblasti vědy a vzdělávání. Za 
celoživotní dílo v oblasti medicíny obdržel vyznamenání špičkový lékař a světově uzná-
vaný neurochirurg Vladimír Beneš. 

 
In memoriam obdržel ocenění podnikatelů „přerovský Baťa“, vizionář a 

majitel Meopty Paul Rausnitz, kterému se podařilo přeorientovat produkci pro po-
třeby armády na výrobu dalekohledů nebo čoček do spotřební elektroniky a z firmy 
vybudoval prosperujícího výrobce optickomechanických přístrojů známého po celém 
světě. Ocenění převzal z rukou prezidenta Hospodářské komory generální ředitel Meop-
ty Vítězslav Moťka. 

 

Připravený sál v paláci Žofín 

Pavel 
Rynda 
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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 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-mailové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 
 
Nejbližší termíny jsou pondělí  
17.12.2018, 7.1.2019 a 21.1.2019  
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-

pravného kurzu je 21. 1.2019.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

Plaketu Řádu Vavřínu laureáti letos obdrželi z rukou předsedy vlády Andreje Babiše, 

ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, předsedy Senátu Parlamentu ČR Ja-
roslava Kubery, senátora Pavla Karpíška, ředitele Národního divadla Jana Buriana, 

představitelů Hospodářské komory, COT Media a dalších osobností 
podnikatelského a veřejného života a odborníků ve svých profe-
sích. 
 
     Podnikatelé Řádem Vavřínu vyjadřují nejvyšší poctu osobnos-
tem za jejich profesní úspěchy i celoživotní dílo od roku 2012.  
 
     Plaketa Řádu Vavřínu má podobu vavřínového listu jako sym-
bolu úspěchu a vítězství. U zrodu tohoto vyznamenání stál bývalý 
prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel, který 
se inspiroval v sousedním Polsku. 

 
Laureáty Řádu Vavřínů pro rok 2018 se stali: 

• Vladimír Beneš, přednosta Neurologické a neuroonkologické kliniky 

• Vlastislav Bříza, ředitel a předseda správní rady KOH-I-NOOR holding a.s. 

• Petr Dvořák, generální ředitel České televize 

• Jaromír Hanzlík, herec 

• Martin Friedrich Herrmann, předseda představenstva Innogy ČR a.s. 

• Jaromír Jágr, sportovec; majitel a jednatel společnosti Hokej Kladno s.r.o. 

• Roman Knap, generální ředitel České pošty, s.p., dříve generální ředitel společ-
nosti SAP Česká republika a Slovensko 

• Michal Kocián, předseda představenstva FINEP HOLDING, SE 

• Šárka Litvinová, majitelka a jednatelka společnosti ASIANA, spol. s r.o. 

• Paul Rausnitz in memoriam, majitel Meopta-optika, s.r.o. 

• Pavel Rynda, majitel Kamnářství Rynda s.r.o., prezident Cechu kamnářů ČR 

• Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC spol. s r.o. 

• Hana Šmejkalová, ředitelka Letiště Pardubice 

• Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy  

Prezident ESČ 

Premiér ČR a prezident HKČR 

Gratulujeme! 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
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Významné výročí spolkového člena - LUXOPROFI, spol. s r.o. oslavilo 20 let na trhu 

 
 Společnost LUXOPROFI, spol. s r.o. oslavila 20 let své existence. Jsme hrdi na tuto skutečnost, 
ale je to pro nás i obrovský závazek, i nadále se chceme věnovat novým trendům a technologiím 
v segmentu svícení a elektra. 
Spousta zákazníků nás zná převážně z oblasti osvětlení, a to jak návrhů, tak kompletních dodávek 
osvětlení, ale málo kdo ví, že společnost před 20 lety začínala správou a instalacemi kamerových a 
zabezpečovacích systémů, což je oblast, o kterou jsme letos rozšířili portfolio námi nabízených služeb. 

 
LuxoProfi – Váš partner pro kompletní dodávky osvětlení a elektromateriálu a bezpečnostních systémů.  

 
V letošním roce jsme my i naši zaměstnanci prošli řadou ško-

lení tak, abychom mohli nově poskytovat sortiment i služby v ob-
lasti systému chytrého ovládání domu a chytré elektroinstalace. 
V této oblasti jsme Vám již nyní schopni poskytnout odborné ře-
šení i servisní služby. I nadále budeme rozšiřovat tuto sekci a 
věnovat se systému chytré domácnosti. 

 
Luxoprofi  působí od roku 1998 v oblasti slaboproudu a silnoproudu. 

Firma má bohaté zkušenosti v zajištění kompletních dodávek a realizací 
požárních, zabezpečovacích a kamerových systémů a osvětlení, všechny 
tyto oblasti umíme řešit jako celek a poskytneme Vám jedno kontaktní 
telefonní číslo na které se obrátit. 

 
 

Máte zákazníka a nevíte jaká svítidla, ovládání mu máte navrhnout? Přijďte k nám. 
  
Luxoprofi  zajistí kompletní návrh, výpočet ideálního osvětlení dle potřeb a přání zákazníka, pomůže Vám s montáží i technickým 

řešením. Vaši odměnu zajistíme provizí. 
 

 
Jste zákazník a sháníte profesionální řešení ochrany Vašeho majetku, Vaší firmy? 

 
Luxoprofi  provede obhlídku místa, ujistí se v zadání, navrhne a  zrealizuje celou zakázku. Drží záruky i pozáruční servis. 
 
 
Potřebujete jen dobrého dodavatele materiálu na kterého se můžete spolehnout a odborně, technicky vám vždy pomůže?  Zavo-

lejte nám. Zastavte se u nás osobně na prodejně. Již 20 let se věnujeme obchodu a montáži, umíme zajistit: 
• Dodávky svítidel, jak designových, tak průmyslových včetně  světelných zdrojů   

• Kompletní kalkulace úspory osvětlení uplatnění systémů regulace 

• Kompletní  dodávky systémů,  záruční a pozáruční servisy 

• Silnoproudé – elektroinstalační práce pro rodinné byty, kanceláře, průmyslové objekty 

• Navrhujeme a realizujeme elektrickou  zabezpečovací signalizace (EZS) 

• Navrhujeme a realizujeme elektrickou a  požární signalizace (EPS) 
 
Používáme špičkové výrobce, každý si najde své, jsme distributorem pro ČR. 

 
LuxoProfi, spol s r.o.  
Adresa provozovny: Pod vinicí 409/27  Praha 4 Modřany 
Telefon: +420777943947, Web:  www.luxoprofi.cz, e-shop: www.luxo.cz 

http://www.luxoprofi.cz
http://www.luxo.cz
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Nový spolkový člen - PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.  

Novým spolkovým členem ESČ se v průběhu roku 2018 stala společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Prezidiální rada ESČ vítá nového 
spolkového člena v řadách ESČ a doufá, že i prostřednictvím členství v ESČ se mu bude dařit rozvíjet jeho podnikatelské aktivity. 

 
O firmě PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
Jsme nezávislý dodavatel délkové měřicí techniky v České republice. Fúzí firem Petr 
Bilavčík – PRIMA a PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. se dostal prodej měřicích přístrojů a ob-
last poskytování servisu, oprav a především kalibrace měřidel pod jednu firmu. 
 
Od roku 2003 provozujeme vlastní Akreditovanou kalibrační laboratoř č. 2318, 
v níž poskytujeme kalibrace s akreditací pro délky, úhel, teplotu, tlak, vlhkost, 

váhy, závaží, moment síly a elektrických veličin. Jsme členem Kalibračního sdružení České republiky a Kalibračného združenia 
Slovenskej republiky. 

 
Naším závazkem je podnikání v duchu fair play, založené na otevřenosti, důvěře a dlouhodobé perspektivě – a to jak ve vztahu ke 

klientům, tak k našemu týmu. V roce 2007 byla naše společnost vyhlášena Zaměstnavatelem roku v našem městě! V roce 2008 se 
naše společnost umístila v prestižní soutěži Hospodářských novin na 3. místě jako firma roku ve Zlínském kraji a v loni jsme získali na 
mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně již pátou Zlatou medaili, tentokrát za počítačový tomograf.  

 
Více informací na: www.merici-pristroje.cz 

Nový spolkový člen - PROKRAFT s.r.o.  

Novým spolkovým členem ESČ se v průběhu roku 2018 stala společnost PROKRAFT, s.r.o. Prezidiální rada ESČ vítá nového spol-
kového člena v řadách ESČ a doufá, že i prostřednictvím členství v ESČ se mu bude dařit rozvíjet jeho podnikatelské aktivity. 

 
O firmě PROKRAFT s.r.o. 
PROKRAFT s.r.o. je společnost působící v České republice a v Německé spolkové republice - na poli silnoproudu, 
slaboproudu, montáží, chytrých domů, světelných systémů, ledsystémů, datových sítí. Partner pro elektro firmy 
- nabízíme naše montéry pro vaše zakázky - poskytujeme možnost Vaší účasti na našich zakázkách - realizova-
ných jak v ČR, tak v Německu. 
 
Kontaktní informace: PROKRAFT s.r.o., se sídlem Obrněné brigády 20/20, 350 02  Cheb, tel.: 602 580 206  

Členské příspěvky pro rok 2019 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských příspěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny tak-
to: řádný individuální členský příspěvek pro rok 2019 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2019.    

 Individuální 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. 

 V řádném individuálním členském poplatku je již zahrnut členský příspěvek za členství v Hospodářské komoře České republiky 
ve výši 50,- Kč za každého individuálního člena, který je podnikatelem. 

 

 Spolkový příspěvek pro rok 2019 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do 28.2.2019, pokud není smluvně domluveno jinak. Na 
členské příspěvky se nevztahuje DPH. Spolkovým členům bude během ledna 2019 zaslána faktura, na základě které uhradí členský 
příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ. 

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 příspěvek pro ná-
sledující rok. 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.  

http://www.merici-pristroje.cz


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 26 PRAHA, prosinec 2018 ČÍSLO 5/2018 

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 

Kalendář akcí ESČ pro rok 2019 

Termíny školení a zkoušek odborné 
způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 
Sb. pro rok 2019 před odbornou zku-
šební komisí ESČ jsou:   

• 7. 1.2019 

• 21.1.2019 

• 4.2.2019 

• 18.2.2019 

• 4.3.2019 

• 18.3.2019 

• 1.4.2019 

• 15.4.2019 

• 6.5.2019 

• 20.5.2019 

• 3.6.2019 

• 1.7.2019 

• 5.8.2019 

• 23.9.2019 

• 7.10.2019 

• 21.10.2019 

• 4.11.2019 

• 18.11.2019 

• 2.12.2019 

• 16.12.2019 
 
Poznámka: Pro skupinu více jak 10 
elektrotechniků jsme schopni připravit a 
zajistit školení a přezkoušení odborné 
způsobilosti v elektrotechnice dle vy-
hlášky 50/1978 Sb. v individuálním 
termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak 
i jiném místě dle přání zákazníka. 
  
Prezence: od 7:30 do 8:00 
Zahájení školení: 8:00 
Zahájení přezkoušení: cca v 15:00 
(po ukončení školení) 
 
Místo konání: Učebna ESČ 
(7.patro), Zelený pruh 1294/52, 147 08 
Praha 4. Vstup hlavním vchodem Aka-
demie řemesel Praha - Střední technic-
ká škola (uprostřed přízemní budovy), 
na recepci proti předložení průkazu to-
tožnosti obdržíte chip, který Vám umož-
ní vstup do výškové budovy, kde se v 
sedmém patře nachází učebna ESČ.  

Kurzy revizních techniků - E2A v roce 2019 

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**: 

7.1.2019 21.1.-24.1.2019 28.1.-29.01.2019 30.1. nebo 31.1.2019 

18.3.2019 1.4.-4.4.2019 8.4.-9.4.2019 10.4. nebo 11.4.2019 

20.5.2019 3.6.-6.6.2019 10.6.-11.6.2019 12.6. nebo 13.6.2019 

9.9.2019 23.9.-26.9.2019 30.9.-1.10.2019 2.10. nebo 3.10.2019 

11.11.2019 25.11.-28.11.2019 2.12.-3.12.2019 5.12. nebo 6.12.2019 

Kurzy revizních techniků - E4A v roce 2019 
Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**: 

7.1.2019 23.1.-24.1.2019 29.01.2019 30.1. nebo 31.1.2019 

18.3.2019 3.4.-4.4.2019 9.4.2019 10.4. nebo 11.4.2019 

20.5.2019 5.6.-6.6.2019 11.6.2019 12.6. nebo 13.6.2019 

9.9.2019 25.9.-26.9.2019 1.10.2019 2.10. nebo 3.10.2019 

11.11.2019 27.11.-28.11.2019 3.12.2019 5.12. nebo 6.12.2019 

*  Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky 
na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu. 

 
**  Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro 

zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce 
využít tohoto mimořádného termínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální ter-
mín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem 
využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlá-
šením ke zkoušce zařizuje ESČ. 

 
Místo konání kurzu:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 
1294/50, Praha 4 (Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí) 
 
Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec. 
 
Maximální počet účastníků kurzu: 30 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2019 
k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se 

především provádění revizí elektrických zařízení 

se uskuteční 17. dubna 2019 od 9:05. 
v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

 Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

 
Členská schůze ESČ pro rok 2019 

se uskuteční 17. dubna 2019 od 9:00 - 9:05 a bude pokračovat po 15:00. 
v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

 

Případná Náhradní členská schůze ESČ pro rok 2019 
se uskuteční 17. dubna 2019 od 15:00. 

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

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

