
Ročník 27 Číslo 1/2019 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V lednu a únoru 2019 
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. 

jedenasedmdesátiny 
 pan František Janoch, Plzeň 

pan Josef Micka, Lysá nad Labem 
pan Bedřich Tomek, Praha 8 

 
 

dvaasedmdesátiny 
 pan Jan Štěpánek, Úvaly 

pan František Vondruška, Hlavatce  
 
 

třiasedmdesátiny 
pan Miroslav Jelínek, Kolín II 

 
 

Čtyřiasedmdesátiny 
Ing. Jaroslav Ďoubalík 

 
 

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

 
 

osmasedmdesátiny 
pan Vratislav Kuneš, Odolena Voda 

 
 

devětasedmdesátiny 
pan Jiří Šandera, Brno 12 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
dovolte, abych Vás poprvé pozdravil v novém roce. První měsíc máme za sebou a já 

popravdě řečeno ani nevím jak. Děje se toho nyní velmi mnoho a čas tak strašně letí. 
Mám za sebou první představenstvo roku 2019 Hospodářské komory České republiky 
(dále jen HK ČR) a musím říci, že mám obrovskou radost. Na představenstvu totiž byl 
mimo jiné hodnocen i rozvoj členské základny a já Vám všem, kteří v loňském roce 
vyslechli mé žádosti a stali se prostřednictvím ESČ členy HK ČR, moc děkuji, protože 
ESČ v loňském roce patřilo k největším „skokanům“ v členské základně a počtem svých 
členů zaregistrovaných v HK ČR jsme se vyšvihli ze zhruba sedmdesátého místa na 
místo jedenácté a já pevně věřím, že v tomto roce se přehoupneme do první desítky. 
Proč nad tím tak jásám? Je samozřejmě jasné, že čím je spolek větší, tak tím samozře-
jmě roste i Váha jeho názorů. Pozice ESČ je dnes v HK ČR taková, že je dobře slyšet. 

 
Toto úvodní slovo píši v předvečer zasedání „řemeslné rady“,  tedy setkání premié-

ra ČR se zástupci odborných spolků. Zcela jistě budeme zítra s předsedou vlády jednat 
o rozvoji odborného školství, o rozvoji řemesla a zručnosti již od základní školy. Nicmé-
ně i já mám připraven příspěvek do debaty, protože chci osobně požádat premiéra 
Babiše, aby politicky podpořil nově připravovaný Zákon o provozu VTZ. Jsem si sice 
vědom toho, že navrhovaný zákon není dokonalý, ale pár pozitivních změn by přinést 
mohl a domnívám se tedy, že by bylo vhodné, aby pan premiér o jeho přípravě věděl 
dříve, než mu přistane na stole. Současná situace je taková, že zákon prošel mezire-
sortním připomínkovým řízením a nyní je v legislativní radě vlády, odkud by měl být 
závěrem února postoupen vládě České republiky k projednání. 

 
Je sice teprve únor, nicméně práce na přípravě naší každoroční členské schůze a 

Aktivu revizních techniků - ART 2019 jsou již v plném proudu.  Obě akce se letos usku-
teční 17.4.2019 (pozvánky naleznete v tomto vydání svazového zpravodaje. Na letošní 
ročník se těším obzvláště, protože kromě setkání s Vámi, které mi dodá vždy sílu v boji 
za nás elektrotechniky na další rok, budu letos na těchto akcích moci představit dva 
nové projekty, do kterých se ESČ zapojil, a to projekty Právní elektronický systém (PES 
pro podnikatele) a projekt Money.Target. 

(pokračování na straně 2) 

Důležitá informace 

rezervujte si svůj čas v kalendáři 

Dne 17. 4. 2019 se uskuteční náš aktiv revizních techniků ART 2019, 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 - 9:05  Zahájení členské schůze ESČ - úvodní proslov  

 9:05 - 14:30  ART 2018 - přednášky  

14:30 - 16:30  Pokračování Členské schůze ESČ / Náhradní členská 
schůze - informace o 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.  

Členské příspěvky pro rok 2019 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských pří-
spěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny takto: 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 individuál-
ního 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 příspě-
vek pro následující 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, kte-
rý bude  následně ještě efektivněji hájit zájmy členů.  

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

18. 2. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
4. 3. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
18. 3. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
19. 3. 2019 Zahájení mezinárodního veletrhu AMPER 2019 
1. 4. 2019 Bude zahájen kurz revizních techniků E2 (učebna SŠT Zelený pruh) 
3. 4. 2019 Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh) 
15. 4. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
17. 4. 2019 ART 2019 a Členská schůze ESČ  
29. 4. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

Kalendář akcí 

(pokračování ze strany 1) 
Projekt „PES pro podnikatele“ je projektem HK ČR, který si klade za cíl předložit 

podnikatelům na jednom místě přehledně a srozumitelně veškeré povinnosti, které jim 
ukládá právní řád ČR. V rámci jednotlivých povinností budou moci podnikatelé evido-
vat, o které povinnosti se jim starají externí firmy a které si naopak zajišťují sami 
vlastními silami, stejně tak, jako si budou moci rozlišit povinnosti, které mají a nemají 
splněné. Dlouhodobým cílem je, aby se „PES“ stal garantem povinností a aby do něj 
jednou povinnosti ukládali přímo zákonodárci. Pokud se toto povede, bude následně 
platit, že povinnost, která nebude uvedena v tomto systému, nebude moci stát vymá-
hat. 

Druhý projekt, do kterého se ESČ zapojil, je projekt Money.Target, který jako kdy-
by vyslyšel volání řady našich členů po vymahatelnosti práva. Pravidelně, když se s 
našimi členy setkávám, tak s nimi řeším otázku, jak efektivně vymáhat pohledávky, 
kdy pro někoho něco uděláte a ten dotyčný Vám následně nechce zaplatit. V těchto 
případech Vám bude nápomocen právě tento systém. 

V současné době ESČ finalizuje s oběma poskytovateli obou projektů smluvní doku-
mentaci o spolupráci a já pevně věřím, že Vám na členské schůzi budu moci představit 
oba tyto projekty, které by se mohly stát Vašimi pomocníky. 

Mgr. Radek Roušar—prezident ESČ. 
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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  
18.2.2019, 4.3.2019 a 18.3.2018  
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 1. 4.2019.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

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 hod. 

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

Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

Program ART 2018: 

1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem 
ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na stave-
ništích a demolicích 

 

 

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 

Požadavky na ukládání kabelů a vodičů nízkého napětí 

 

 

3. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ 
Ochrana před dotykem v průmyslových prostorech 

Měření v elektrických instalacích 

 

 

4. Ing. Jan Pígl, Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
Hodnocení rizika rozváděčů z hlediska vzniku popálení od elektrického 
oblouku pomocí metodologie FMECA 

 
 
5. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ  

a)  Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ - aktuální situace k dubnu 2019 

 
Součástí ART 2019 bude jako již obvykle i expozice  

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů. 

 

Těšíme se na Vaši účast, více informací již brzo i na našich internetových 
stránkách www.elektrosvaz.cz 

 

ART 2019 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
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ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 27 PRAHA, únor 2019 ČÍSLO 1/2019 

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 

Stejně jako v posledních letech i letos je  

Elektrotechnický svaz český, z.s., 

odborným garantem významných mezinárodních veletrhů. 

Pozvánka na členskou schůzi ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v 
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi 
ESČ, která se uskuteční dne 17.4.2019 od 9:00 do 9:05, kdy 
bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2018) a člen-
ská schůze bude následně pokračovat od 14:30 do cca 16:30 v 
konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10. 

Program: 

• Prezence účastníků 

• Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

• Informace o činnos  ESČ v roce 2018 

• Informace o plánech ESČ v roce 2019 

• Informace o hospodaření ESČ za rok 2018 

• Nové projekty - PES pro podnikatele, Money.Target  

• Diskuze 

 

Poznámka: 

• Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, 
nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně 
zaplacený členský příspěvek na rok 2019. 

 

V Praze 8.2.2019  

 

Vážené členky, vážení členové, 

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v 
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou 
schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná 
na 17.4.2019 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní člen-
ská schůze se uskuteční dne 17.4.2019 od 14:30 hod. do cca 
16:30 hod. v konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10. 

Program: 

• Prezence účastníků 

• Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

• Informace o činnos  ESČ v roce 2018 

• Informace o plánech ESČ v roce 2019 

• Informace o hospodaření ESČ za rok 2018 

• Nové projekty - PES pro podnikatele, Money.Target  

• Diskuze 

 

Poznámka: 

• Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, 
nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně 
zaplacený členský příspěvek na rok 2019. 

 

V Praze 8.2.2019  

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ 

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

