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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
dnešní úvodní slovo nepíši rád, protože mým cílem je informovat elektrotechnickou  

veřejnost o těch věcech, které jsou aktuální, a já jsem dnes bohužel ve stadiu, kdy 
bych Vás rád poinformoval, jak vypadá „souboj“ MPSV s Legislativní radou vlády ve 
věci navrhovaného Zákona o bezpečnosti provozu VTZ. K tomu, abych Vám mohl dát 
výslednou informaci, mi chybí možná 2, možná 5 dnů, možná trochu více. Nicméně 
jisté je, že zákon se chýlí do konečné podoby, ve které bude předložen vládě. Co tedy 
v tuto chvíli víme, jaký je aktuální stav? Zákon na poprvé neprošel Legislativní radou 
vlády, kdy byl vrácen k dopracování MPSV se zhruba 8 doporučeními. Některé nebyly 
zásadní, jiné byly velmi podstatné. MPSV akceptovalo většinu výhrad a doplnilo např. 
již přímo do zákona přesné rozdělení VTZ, doposavad bylo až v jednotlivých provádě-
cích předpisech. S největší pravděpodobností rovněž nebude platit novinka, že opráv-
nění k revizím nebudou potřebovat revizní technici bez zaměstnanců. Hlavní a zatím ne 
zcela dořešený problém se týká postavení TIČR v rámci zákona. V rámci rady vlády 
padala řada návrhů, nicméně to co jde elektrotechnickou „šeptandou“, že by měl TIČR 
být zrušen, není v tuto chvíli pravda. Řeší se postavení TIČRu, a to především ve vzta-
hu k správnímu právu, tedy to, zda se TIČR bude řídit správním právem a to včetně 
všech případných lhůt … . Dle informací, které mám z MPSV, je očekáváno, že celý 
problém bude dořešen v řádech dnů a na přelomu dubna a května se zákon dostane do 
vlády a následně do parlamentu. Nicméně vzhledem k tomu, jaký nabral nyní skluz, 
nevidím zcela reálně, že by bylo možné stihnout původně plánovanou účinnost zákona 
od 1.1.2020. O dalším vývoji Vás budu informovat.  

  
Minulé úvodní slovo jsem psal v předvečer zasedání „řemeslné rady“,  tedy setkání 

premiéra ČR se zástupci odborných spolků, které se uskutečnilo 8.2.2019. Jednání bylo 
hodně o rozvoji odborného školství, o rozvoji řemesla a zručnosti již od základní školy, 
o „Mistrovských zkouškách“. Byli jsme informování o tom, že podnět, který byl vznesen 
v roce 2016 při jednání ještě s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou, se začíná 

Řemeslná rada s premiérem ČR (8.2.2019)  

(pokračování na straně 4) 
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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.  

PES pro podnikatele 

V minulých číslech svazového zpravodaje „Zkrat“ jsme Vás již informovali, že HK 
ČR v testovacím provozu spustila projekt PES pro podnikatele, což je systém, který si 
klade za cíl pomáhat podnikatelům hlídat jejich povinnosti vyplývající jim z právních 
předpisů. Od ledna probíhal testovací provoz, v rámci kterého představitelé HK ČR 
(včetně prezidenta) testovali tento systém a nyní se blíží ostrý start projektu, proto 
dovolte, abychom Vám přinesli oficiální tiskovou zprávu ke spuštění tohoto projektu: 

 
 

„Vážení, dovolte, abych se na Vás obrátil s informací ohledně nejnovější-
ho vývoje ve věci spuštění Právního elektronického systému (PES), o jehož 
fungování v testovacím provozu jste byli informováni na počátku letošního 
roku. 

V průběhu testování jsme obdrželi velké množství podnětů, které chce-
me co nejlépe vyhodnotit a do systému zapracovat, proto byl dojednán ko-
nečný termín spuštění ostrého provozu systému na 21. 5. 2019.  

Jak bylo výše uvedeno, systém PES byl na základě podnětů ze strany 
uživatelů v testovacím období značně upraven. Důvodem byla zejména sna-
ha o zjednodušení, protože jsme se během testovacího provozu často potý-
kali s tím, že pro uživatele bylo obtížné správně si systém PES nastavit. No-
vě tak systém bude obsahovat tyto uživatelsky přívětivější části: 

 úvodní dotazník (průvodce úvodním nastavením), 
 moje nastavení (role se budou nastavovat dle seznamu otázek jako v 

dotazníků + je možné přidat roli, která bude obsažena v grafickém stromu 
rolí), 

 nový stav „s hvězdičkou“ (je možné si povinnost označit), 
 možnost změny termínu vyřízení kalendářní povinnosti, 
 poznámka k povinnosti (zavádíme nové stavy pro povinnosti), 
 filtr delegovaných povinností (systém nově umožní hromadnou akci na 

více povinnostech najednou; v tomto pomůže filtr na základě firmy/IČ), 
 novelizace – uživatel bude informován o novelizovaných povinnostech, 
 změny v e-shopu (logika slevových kódů, sloučení balíčků). 

 
Zásadní změnou vyvolanou testovacími uživateli, prošel rovněž e-shop, 

který je nyní jednodušší a pro budoucí zákazníky přehlednější. Po vyhodno-
cení podnětů z testovacího provozu byl změněn rozsah nabízených produktů. 

Nově se bude prodávat pouze jeden balíček (obsahující všechny povin-
nosti z dřívějších dvou balíčků tj. Podnikatel základ a Podnikatel zaměstna-
vatel), neboť při testovacím provozu bylo zjištěno, že rozdělení na dva zá-
kladní balíčky bylo pro uživatele matoucí. Významnou roli v tomto rozhodnu-
tí hrála i skutečnost, že některé povinnosti vyplývající z balíčku 
„zaměstnavatel“, musejí být plněny i osobami samostatně výdělečně činný-
mi, což nebylo uživatelům dostatečně zřejmé. Prodej pouze jednoho typu 
produktu tak zjednoduší administraci povinností a zajistí uživatelům kom-
plexní přehled povinností. 

Cena za tento jeden “velký“ základní balíček byla stanovena na 1600,- 
Kč bez DPH. 25% sleva pro členy HK ČR zůstává.  

Dále považuji za důležité Vás informovat o tom, že dne 8. 2. 2019 byla 
uzavřena důležitá dohoda o spolupráci na projektu PES s Ministerstvem prů-
myslu a obchodu ČR (dále „MPO“), jejímž předmětem je mimo jiné závazek 
MPO jednak zkontrolovat povinnosti obsažené v z. č. 455/1991 Sb., živnos-
tenský zákon a jednak nadále spolupracovat při zpracovávání dalších povin-
ností, které vyplývají z právních předpisů, jež jsou v gesci MPO. Tato dohoda 
tak nepochybně umožní pružně reagovat na změny právní úpravy a přispěje 
k zajišťování aktuálnosti dat, obsažených v systému PES. Pevně věříme, že 
dohody s dalšími resorty budou následovat.“ 

 
Děkuji a jsem s pozdravem 

Mgr. Zdeněk Zajíček v.r., manažer strategie projektu PES 
(Text byl redakčně upraven a zkrácen) 

 
Vedení ESČ považuje tento projekt za velmi přínosný a proto mu budeme věnovat i 

nadále pozornost a přinášet Vám o něm nové aktuality. Brzy i na našich stránkách 
naleznete aktuální informace o projektu, stejně jako informace, jak si tento systém, 
který Vám pomůže ve Vašem podnikání, pořídit. 

 
Více informací naleznete již brzy zde: 

http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/pes 
 

Oficiální stránky projektu:  
 http://www.pespropodnikatele.cz 

http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/pes
http://www.pespropodnikatele.cz
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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  
29.4.2019, 13.5.2019 a 27.5.2019  
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 3. 6.2019.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

Na prezidenta ESČ se velmi často při různých příležitostech obracejí členové, kteří 
se marně snaží získat zpět své finance, a to ať v případech, kdy je půjčí známým, kteří 
je nyní nechtějí vrátit nebo v případech, kdy odvedou nějakou práci, za kterou nedo-
stanou zaplaceno. Vymáhání pohledávek není nic jednoduchého, proto ESČ podepsal 
smlouvu se systémem Money.Target, který může našim členům s tímto pomoci a to 
velmi efektivně a téměř bezplatně. 

 
Pokud se věřitel rozhodne svoji pohledávku vymáhat, má dvě možnosti, může se 

obrátit na inkasní agenturu nebo advokátní kancelář. 
Inkasní agentury se zabývají především mimosoudním vymáháním. Pracují větši-

nou za provizi, kterou si strhávají z vymožené dlužné jistiny a která může činit až 20 
%, v případě úspěchu ve vymáhání tedy věřitel nedostane zpět celou jistinu (dostane 
80-90%), ale v případě, že vymáhání úspěšné není, věřitel další ztrátu neutrpí (nehradí 
žádnou provizi, není z čeho).  

Advokátní kanceláře většinou pracují za odměnu v řádu tisíců korun, která je hra-
zena předem, a to bez ohledu na výsledek vymáhání pohledávky. V případě úspěchu 
tedy klient opět ve výsledku dostane o něco méně, než je hodnota jeho pohledávky, 
v případě neúspěchu se jeho ztráta ještě prohloubí.  

 
Aplikace Money.Target, stejně jako všechny spolupracující advokátní kan-

celáře, pracuje pro věřitele zcela zdarma. Veškeré případné náklady na vymáhání 
pohledávky nese dlužník, a to přesně v souladu s advokátním tarifem. 

Jediné náklady věřitele jsou 30/60,- Kč za výpis dlužníka z exekučního rejstříku a v 
případě, že se vymáhání dostane až k soudu, tak soudní poplatek, který je následně 
také předmětem vymáhání. V případě úspěšného vymožení pohledávky je věřiteli 
uhrazen i tento soudní poplatek. Soudní poplatek činí 5% z vymáhané částky, minimál-
ně 1.000,- Kč. 

 
 

Jak to tedy celé funguje? 
Po zadání nezbytných informací k pohledávce do internetového formuláře bude 

provedena kontrola jejich úplnosti a relevance a v případě potřeby budete vyzváni k 
doplnění potřebných informací (vše bezplatně). Následuje orientační posouzení pohle-
dávky z dostupných veřejných zdrojů (zdarma). 

Poté je případ předán některé ze spolupracujících advokátních kanceláří. Advokátní 
kancelář Vám poté zašle plnou moc a příkazní smlouvu (opět bezplatně) a po podpisu 
těchto dokumentů z Vaší strany budou neprodleně zahájeny kroky k vymožení pohle-
dávky. Tedy jedinou smlouvou, kterou uzavřete, je ta s advokátní kanceláří. 

 
 

Mimosoudní vymáhání 
Dlužníkovi je v prvním kroku zaslána advokátní kanceláří předžalobní výzva k úhra-

dě dlužné částky s veškerým příslušenstvím (úroky apod.). Pokud dlužník pohledávku 
po této výzvě uhradí, získáte zpět celou dlužnou jistinu.  

Odměnu advokátní kanceláře hradí dlužník částkou, která byla stanovena ve výzvě 
k úhradě nad rámec dlužné jistiny, čili pro Vás opět ZDARMA.  

V úvahu dále připadají i různé formy smírného řešení problému, pokud dlužník po-
hledávku najednou neuhradí, ale projeví vůli situaci řešit (například splátkový kalen-
dář). V takovémto případě bude odpovídající dokumentace, na základě předchozího 
projednání s Vámi, zpracována advokátní kanceláři, za což opět nebudete nic hra-
dit. 

 
Soudní vymáhání 

V případě, že se výzva k úhradě zcela mine účinkem, následuje vymáhání soudní, 
zpracováním a následným podáním relevantního návrhu/žaloby.  

Pokud vymáhání pohledávky nebude úspěšné, nemusíte za odvedenou práci s vy-
máháním pohledávky nic hradit, neboť pro tento případ nehradíte spolupracující 
advokátní kanceláři žádnou odměnu. 

 
 

Exekuce 
Pokud by dlužník neuhradil svůj dluh ani na základě rozhodnutí soudu, následuje 

exekuční řízení, v rámci kterého veškeré náklady nese dlužník a i zde budete komplex-
ně zastoupeni. 
 
Systém Money.Target řeší především tyto druhy pohledávek: 
• neuhrazená faktura, nesplacená zápůjčka, nesplacená směnka, dlužný nájem či 

podnájem, náhrada škody, dlužná mzda, pohledávka společenství vlastníků jedno-
tek za jeho členy, pohledávky z dlužného výživného, jiné pohledávky (systém je ale 
připraven samozřejmě řešit i jiné Vaše pohledávky …) 

 
(pokračování na straně 4) 

Efektivní systém vymáhání pohledávek 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
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(pokračování ze strany 3 - Efektivní systém vymáhání pohledávek) 

Vzhledem k tomu, že pro Vás systém Money.Target bude pracovat bezplatně a své náklady si vymůže až následně po dlužníkovi, 
jsou stanoveny vstupní podmínky, které musí pohledávka i věřitel splnit. 

 
Pohledávka musí splňovat následující kritéria: 

• dlužník musí být fyzická osoba - občan České republiky, 

• výše pohledávky musí činit 10.000,- Kč a více, není-li domluveno jinak - pro SVJ platí 2.000 Kč, 

• pohledávka musí být relevantní (podložená) a nesmí být promlčená, 

• věřitel pro prvotní přezkoumání zakázky je povinen předložit výpis dlužníka z insolvenčního rejstříku z něhož vyplývá, že na 
dlužníka není vedena insolvence (lze získat bezplatně na internetu - www.justice.cz), 

• věřitel pro prvotní přezkoumání zakázky je povinen předložit výpis dlužníka z evidence exekucí z něhož vyplývá, že na dluž-
níka není vedena exekuce, resp. že je vedena max. jedna exekuce (lze získat na internetu - www.ceecr.cz nebo na Czech 
POINTu za poplatek 30/60,- Kč). 

 
Nesplňuje-li pohledávka výše uvedené parametry, není možné ji zadat do systému bezplatného efektivního systému vymáhání 

pohledávek.  
 
Věřitel/klient systému Money.Target je povinen poskytovat jak systému pro prvotní posouzení pohledávky, tak ná-

sledně spolupracujícím advokátním kancelářím pravdivé a úplné informace ve vztahu k pohledávce i osobě věřitele. Zjis-
tí-li se v průběhu vymáhání, že informace nebyly poskytnuty úplně nebo byly poskytnuty nesprávně, což zabrání řádné-
mu vymožení pohledávky, mohou být následně prokazatelně vynaložené náklady na vymáhání vymáhány na věřiteli/
klientovi, který neposkytl úplné či pravdivé informace. 

 
ESČ na svých stránkách v průběhu dubna a května zveřejní veškeré potřebné informace k tomuto systému, včetně návodu, jak 

vložit pohledávku do systému. 
 
Více informací již brzy zde: 

http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/moneytarget 

měnit ve skutečnost, tedy že je připraven nový předmět pro základní školy, který bude nazván technika a bude historicky navazovat 
na původní dílny, které budou pojaty moderně tak, aby již žáci základních škol si mohli osvojit manuální dovednosti formou práce s 
nářadím, ale aby do tohoto předmětu byly zařazeny i novodobé prvky. I díky tomu by se nám mohlo podařit docílit toho, že řada ma-
nuálně talentovaných dětí zvolí řemeslo jako svůj životní cíl. Kromě nového předmětu jsme od premiéra slyšeli i podporu Mistrovským 
zkouškám, tedy zkouškám, ke kterým by měli chodit až lidé s praxí, kteří by takovou zkouškou prokázali, že jsou skutečnými odborní-
ky ve svém oboru. 

 
Dne 25.3.2019 se uskutečnila Prezidiální rada ESČ (PR ESČ), která přijala některá důležitá rozhodnutí: 

• PR ESČ schválila na svém jednání kladnou účetní uzávěrku a hospodaření ESČ za rok 2018, 

• PR ESČ schválila pověření pro prezidenta a tajemníka nadále spolupracovat v rámci HKČR s Národním ústavem pro vzdělávání 
na projektu Mistrovských zkoušek pro obor elektro, 

• PR ESČ schválila spolupráci ESČ s projekty PES pro podnikatele a Money.Target, které jsou prospěšné pro členy ESČ a pověřila 
prezidenta, aby v rámci členské schůze seznámil členy s těmito projekty. Dále byl prezident pověřen zajištěním vzniku odkazu 
na webových stránkách www.elektrosvaz.cz, kde přibude nová sekce „Pro členy“, která bude obsahovat veškeré projekty, do 
kterých se ESČ ve prospěch svých členů zapojí, 

• PR ESČ rovněž projednala materiál předložený a zpracovaný HK ČR, týkající se certifikace kvality členů HKČR a ESČ. PR ESČ 
uvítala, že HK ČR vytvořila rámec pro certifikaci kvality členů a uložila prezidentu ESČ, aby do konce roku 2019 předložil speci-
fickou úpravu této směrnice ve vztahu k ESČ tak, aby i členové ESČ, projeví-li o to zájem a splní-li stanovené podmínky, mohli 
požádat o udělení certifikátu kvality služeb vydávaného společně HK ČR a ESČ. 

 
 

V den, kdy bude tento výtisk distribuován společně s časopisem Elektro (17.4.2019), proběhne Aktiv revizních techniků - ART 
2019 a členská schůze ESČ. Pevně věřím, že dorazíte v hojném počtu tak, abychom mohli společně debatovat a opět posunout ESČ o 
kus dál. 

 
Přeji Vám krásné, snad již alespoň jarní slunné dny. 
 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident ESČ 

 
 

(pokračování ze strany 1 - Úvodní slovo Prezidenta ESČ) 
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