
Ročník 27 Číslo 3/2019 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V květnu a červnu 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. 

padesátiny 
Ing. Ladislav Kolda, ČB 

pan Ladislav Pinkava, Teplá 

          

šedesátiny 
pan Jiří Červenka, Libčice n/Vltavou 

 

Sedmdesátiny 

pan Petr Farajzl, Praha  

                                                                                                                             
Třiasedmdesátiny 

pan Miloš Černý, Praha 8 

pan Jiří Majer, Všenory 

 

Čtyřiasedmdesatiny 

Ing. Jan Novotný, Praha 6 

 

Šestasedmdesátiny 

pan Gerhard Stenczel, Modletice  

Ing. Miroslav Vydra, Praha 4 

 

Čtyřiaosmdesátiny 

pan Jiří Fiala, Praha 4  

 

Pětadevadesátiny 

paní Marta Dufková, Praha 4  
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
máme za sebou jarní období a byť tomu počasí třeba zrovna dnes moc nenasvědču-

je, je před námi léto a období dovolených. Než se na léto všichni rozjedeme, dovolte, 
abych Vás krátce informoval o tom, co se za poslední měsíce událo, a co nás naopak v 
brzké době čeká.  

Máme za sebou další velmi úspěšný aktiv revizních techniků, opět jsme měli 5 zají-
mavých lektorů, více jak 100 elektrotechnických posluchačů a dohromady za celý den 
více jak 10 vzácných hostů z řad SUIP, TIČR a jiných státních institucí. Více se o ART 
2019 dozvíte v tomto čísle zpravodaje nebo na webových stránkách. 

Po ART 2019 proběhla i členská schůze ESČ, jejíž zápis naleznete na zadní straně 
zpravodaje. 

      V minulém týdnu proběhl 31. sněm Hospodářské 
komory ČR, kterého se jako delegát zúčastnil tajem-
ník svazu Ing. Ďoubalík a já v roli delegáta a člena 
představenstva. Tento sněm asi nepatřil k těm nejzá-
sadnějším, protože nebyl volební, ale vzhledem k 
účasti prezidenta republiky, předsedy senátu, místo-
předsedy parlamentu a dalších důležitých politických 
představitelů sněm využil své možnosti a prostřed-
nictvím svého prezidenta sdělil představitelům státní 
moci zásadní připomínky k fungování vlády a vznesl 
požadavky, které podnikatelská sféra na vládu má: 

 
Delegáti 31. sněmu Hospodářské komory České republiky přijali následující usnesení: 

 
1.   Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila politic-

ky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již naráží na udržení 
konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb.  

2.    Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby poskytnutí pátého 
týdnu placené dovolené nechala na kolektivním vyjednávání a jako možnou formu be-
nefitů, kterou řada zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala populistickému tlaku levi-
cových stran na jeho uzákonění, protože takový krok poškodí především menší podniky 
a celou českou ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.  

3.   Vyzýváme Vládu České republiky, aby urychleně schválila navýšení kvóty pro zaměst-
návání zahraničních pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé řešení akutního nedo-
statku pracovníků v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu k systémovému řešení 
otázek zaměstnanosti efektivními opatřeními.   

4.   Oceňujeme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj, že zapojili Hospodářskou 
komoru ČR do odborné diskuse nad rekodifikací nového stavebního práva a vyzývá 
vládu, aby urychleně schválila věcný záměr stavebního zákona a předložila paragrafové 
znění do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak aby mohla být projed-
nána ještě v tomto volebním období.   

5. Oceňujeme ministryni financí, že připravila legislativní návrh paušální daně pro podni-
katele, jejíž koncept podpořil 28. sněm Hospodářské komory České republiky, apeluje 
na ministerstvo financí, aby definitivní návrh byl administrativně efektivní a daňově 
atraktivní pro malé podnikatele.   

6.   Oceňujeme, že se Hospodářské komoře ČR podařilo 
vytvořit a zahájit provoz Právního elektronického systé-
mu pro podnikatele a vyzývá Vládu České republiky a 
Parlament České republiky, aby podpořily takové legis-
lativní kroky, které umožní státu zajistit přehledně 
členěný dálkový přístup každého podnikatele k sezna-
mu povinností, které po něm aktuálně vyžaduje. 

7.  Vyzýváme Vládu České republiky k urychlenému řešení 
otázky vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstna-
vatelů a pracovního trhu, a to v celé soustavě vzdělá-
vání, a to zejména primárního a odborného vzdělávání.   
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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.  

V rámci 31. sněmu HKČR byl rovněž puštěn do ostrého provozu právní elektronický 
systém „PES pro podnikatele“. O tomto projektu jsme Vás již informovali v minulém 
čísle zpravodaje a více informací naleznete na: 

http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/pes 
 
Jak už to tak bývá, nejsou pouze dobré zprávy, ale občas jsou i zprávy negativní, 

tedy minimálně z mého pohledu. Dlouhou dobu jsem se snažil hájit a vysvětlovat prů-
běžné návrhy nového Zákona o VTZ, snažil se vysvětlit, že každý zákon je vždy urči-
tým kompromisem atp. Bohužel musím konstatovat, že mi dochází síla i trpělivost s 
tímto zákonem, a to především po meziresortním připomínkovém řízení a následných 
úpravách v Legislativní radě vlády (LRV). Musím konstatovat, že mi přijde až neuvěři-
telné kolik osob zcela bez znalosti dané problematiky připomínkuje tento zákon a jak 
něco, co jsme se společně s dalšími kolegy z HK ČR pokoušeli pracně dávat dohroma-
dy, teď bere za své, protože je do návrhu zákona zasahováno. Poslední kapkou je nyní 
pokus SUIP omezit školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice vý-
hradně na zaměstnavatele a vyškrtnout tak z dané problematiky odborné spolky a ško-
lící agentury pod bohulibou ideou ukončení fiktivních přezkoušení v restauračních zaří-
zeních. To, že by se zkoušky z odborné způsobilosti neměli skládat u piva s tím samo-
zřejmě souhlasíme, ale tyto zkoušky nepořádají ani odborné spolky ani školící agentu-
ry. Naopak se pořádají u zaměstnavatelů, kteří nezajistí řádné školení a přezkoušení 
vlastními ani externími silami. Snažil jsem se vždy zachovávat korektní tvář, ale asi to 
byla chyba. Ve středu 29.5.2019 proběhne jednání na HK ČR a následně 30.5.2019 
jednání na MPSV. Pokud se nám nepovede některé zásadní body ještě změnit, budeme 
se jako HK ČR od tohoto zákona distancovat a uděláme vše pro to, aby návrh zákona 
nebyl přijat. Více o návrhu zákona včetně úplného znění naleznete zde: 

http://www.elektrosvaz.cz/svaz 
 
Přeji Vám krásné léto a dovolenou dle Vašich představ. 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident ESČ 

(pokračování ze strany 1) 

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

10. 6. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
15. 7. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
5. 8. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
26. 8. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
16. 9. 2019 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
23. 9. 2019 Bude zahájen kurz revizních techniků E2 (učebna SŠT Zelený pruh) 
25. 9. 2019 Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh) 

Kalendář akcí 

Nechce Vám zákazník zaplatit fakturu? 

Nechce Vám kamarád vrátit půjčku? 

 

I v těchto případech máme pro Vás řešení! 
Více informací na: http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/moneytarget 

http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/pes
http://www.elektrosvaz.cz/svaz
http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/moneytarget
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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  
10.6.2019, 15.7.2019 a 5.8.2019  
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 23.9.2019.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 
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 AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 
2019 k aktuálním otázkám z oblasti legis-
lativních předpisů a technických norem 
týkajících se především provádění revizí 
elektrických zařízení se uskutečnil 17. 
dubna 2019 od 9:05. v konferenčním sále 
PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.  

 Aktivu se zúčastnilo více jak 100 
elektrotechniků, kteří vyslechli 5 odbor-
ných přednášek, shlédli expozice vystavo-
vatelů především z řad našich spolkových 
členů a probrali v družném rozhovoru s 
členy prezidiální rady ESČ i sami mezi se-
bou odborné otázky, které je trápí. 

ART 2019 

Program ART 2019 byl následující: 

1. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 

Požadavky na ukládání kabelů a 
vodičů nízkého napětí 

2. Ing. Jan Pígl, Eaton Elektrotechnika  
Hodnocení rizika rozváděčů 
z hlediska vzniku popálení od elek-
trického oblouku pomocí metodolo-
gie FMECA 

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

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

Měření v elektrických instalacích 

5. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ  

  Chystané legislativní předpisy pro 
oblast VTZ - aktuální situace k dub-
nu 2019 

 

Kromě tradičních přednášek se ART 2019 
zúčastnili i někteří naši spolkový členové s 
předváděcím stánkem svých výrobků. Jed-
nalo se především o tyto spolkové členy. 

www.in-el.cz 

www.obzor.cz 

www.luxo.cz 

V tištěném čísle tohoto zpravodaje nalez-
nete přílohou letáky s nabídkou produktů 

našich spolkových členů. 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.in-el.cz
http://www.obzor.cz
http://www.luxo.cz


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 27 PRAHA, červen 2019 ČÍSLO 3/2019 

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 

Zápis z Náhradní členské schůze ESČ 
Akce: 

• Náhradní členská schůze Elektrotechnického svazu českého, z.s., se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4, IČ: 004 18 072 

Místo a termín konání: 

• Konferenční sál PRE, Na Hroudě 4, Praha 10 

• 17. 4. 2019 14:30 - 16:30 hod. 

Členskou schůzi vedl a zápis pořídil: 

• Náhradní členskou schůzi v souladu s platnými Stanovami ESČ vedl prezident ESČ - Mgr. Radek Roušar 

• Zápis z členské schůze pořídil výkonný tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík  

• Zápis ověřili František Spálovský a Miloš Černý 

Na úvod Náhradní členské schůze ESČ prezident svazu všechny přítomné přivítal, vysvětlil, proč se Náhradní členská schůze koná, 
jaké má náležitosti, že dle platných stanov ESČ není členská schůze nejvyšším orgánem ESČ. Konstatoval, že Členská schůze svolaná 
na 17.4.2019 od 9:00 nebyla usnášeníschopná, protože přítomno bylo méně než 50% řádných členů ESČ. Pro tento případ byla svolá-
na tato Náhradní členská schůze, která byla svolána v souladu s Občanským zákoníkem. Prezident dále informoval, že pro usnáše-
níschopnost Náhradní členské schůze není potřeba nadpoloviční většiny všech řádných členů a že pro přijetí stačí nadpoloviční většina 
přítomných. Omezením Náhradní členské schůze je, že její program musí být totožný s původním programem Členské schůze a nelze 
jej měnit. 

Program náhradní členské schůze byl následující: 

• 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 

Ad 1/ Prezence účastníků proběhla před zahájením Náhradní členské schůze (viz. prezenční listina). 

Ad 2/ Zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Ing. Jaroslav Ďoubalík, ověřovateli zápisu pak byli jednomyslně zvoleni František 
Spálovský a Miloš Černý. 

Ad 3/ V rámci třetího bodu prezident ESČ informoval o činnosti ESČ v rámci HK ČR (Živnostenská sekce, sekce VTZ), Elektrotech-
nického grémia, dále informoval o spolupráci s AMSP, v rámci které se v únoru 2019 prezident zúčastnil tzv. „Řemeslné rady“, která 
by se měla stát pravidelným setkáváním představitelů  spolků s premiérem. Prezident dále informoval o akcích pravidelně pořádaných 
- aktiv revizních techniků, školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice a přípravných kurzech pro revizní techniky.   

Ad 4/ Prezident informoval, že plánem ESČ pro rok 2019 je pořádání pravidelných akcí tak jako doposud, a to minimálně v rozsahu 
jak je představil v bodě 3 této schůze za rok 2018, přičemž důraz chce klást na zvýšení počtu mimořádných školení a přezkoušení 
odborné způsobilosti mimo vypsané termíny přímo v jednotlivých firmách, což už se dařilo v průběhu roku 2018. Cílem roku 2019 je 
rovněž rozšíření členské základny o elektrotechnické podnikající subjekty.  

Ad 5/ V rámci třetího bodu prezident informoval, že prezidiální rada ESČ na svém zasedání dne 25.3.2019 vzala na vědomí zprávu 
o hospodaření ESČ za rok 2018. Prezident následně informoval o zásadních informacích z hospodaření ESČ za rok 2018 (obrat 
2.657.509 Kč, účetnictví skončilo v zisku, byla odvedena řádně daň za rok 2018 ve výši 15.770,- Kč, ESČ nemá žádné úvěry nebo jiné 
dluhy, veškeré závazky jsou řádně a včas hrazeny). 

Ad 6/ Prezident představil nové projekty do kterých se ESČ zapojilo—PES pro podnikatele a Money.Target a upozornil, že členové o 
těchto projektech zjistí maximum informací na stránkách www.elektrosvaz.cz v sekci „Pro členy“. 

Ad 7/ Závěrečným bodem schůze byla diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a tudíž v cca 15:30 prezident Náhradní členskou 
schůzi ukončil a poděkoval všem za účast.  
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