
Ročník 28 Číslo 1/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V lednu a únoru 2020 
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 
pan Lumír Klement, Dolní Břežany 

 
Sedmdesátiny 

pan Petr Polák, Praha 4 
pan Karel Prchal, Žlutice 

 
Dvaasedmdesátiny 

pan František Janoch, Plzeň 
pan Josef Micka, Lysá nad Labem 

pan Bedřich Tomek, Praha 8 
 

Třiasedmdesátiny 
pan Jan Štěpánek, Úvaly 

pan František Vondruška, Hlavatce  
  

Čtyřiasedmdesátiny 
pan Miroslav Jelínek, Kolín II 

 
Pětasedmdesátiny 

Ing. Jaroslav Ďoubalík 
 

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

 
Devětasedmdesátiny 

pan Vratislav Kuneš, Odolena Voda 
 

Osmdesátiny 
pan Jiří Šandera, Brno 12 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
začal nám nový rok a dalo by se tak očekávat, že bych měl i své úvodní slovo po-

jmout slavnostně a vznešeně. Bohužel Vás asi zklamu, ale nejsem v rozpoložení, kdy 
bych dokázal být vznešený a slavnostní. První měsíc roku 2020 toho moc dobrého ne-
přinesl, ba naopak. Odešli dva lidé, dvě osobnosti, kterých jsem si velmi vážil, a to pan 
Jaroslav Kubera - předseda Senátu ČR a pan Pavel Rynda - předseda Cechu kamnářů. 
Byť jejich profese byly na hony vzdálené, oba byli ve svých profesích odborníky a hlav-
ně velkými lidmi s dobrým srdcem. Čest jejich památce. 

 
Začátkem ledna 2020 nás v 

sídle ESČ navštívil pan Bohumil 
Krivý, dlouholetý představitel 
našeho člena - Agentury ENS, 
s.r.o., který nám oznámil, že čas 
nelze zastavit a že jeho čas od-
chodu do důchodu právě nastal. 
Panu Krivému jsme poděkovali 
za dlouholetou spolupráci, kdy 
zajišťoval elektrotechnická škole-
ní na severu Čech. Elektrotechni-
ci se ovšem nemusejí bát, jím 
doposud zajišťované služby pře-
vezme  společnost, která bude i 
nadále spolupracovat mimo jiné 
s Jiřím Slukou.   

 
Leden se nesl rovněž ve znamení důležitých setkání a jednání. Vše začalo setkáním 

na MPSV, které jsem dojednal, abych se ujistil, že dohody platí i po odchodu náměstka 
JUDr. Vaňáska. Bohužel jsem se dozvěděl, že odchodem jednoho člověka se mění pří-
stup celého ministerstva. Jak již jsem Vás v minulosti informoval, nový Zákon, který je 
ve sněmovně po zásahu Legislativní rady vlády, nese v oblasti elektra tak zásadní pro-
blémy, že pokud nebude opraven v rámci pozměňovacích návrhů v průběhu druhého 
čtení ve sněmovně, bude znamenat pro naši oblast velké komplikace a rozhodně nebu-
de přínosem. Proto jsme již na podzim loňského roku na pozměňovacím návrhu pro 
druhé čtení začali společně s MPSV pracovat. Finální podobu pozměňovacího zákona 
jsem obdržel 23.12.2019 (HKČR předložila návrhy a zástupci MPSV/SUIP některé ná-
vrhy akceptovali a zapracovali do znění pozměňovacího návrhu. Do konce roku jsem 
tak žil v domnění, že s MPSV táhneme za jeden provaz a je naší společnou snahou při-
pravit kvalitní zákon. Na jednání, které proběhlo 23.1.2020 jsem se ovšem dozvěděl, 
že onen pozměňovací návrh, který jsem od MPSV ve finální podobě obdržel zhruba 
před měsícem, už není společným návrhem MPSV a HKČR, ale že je to čistě návrh 
HKČR a je věcí HKČR, jak ho v Poslanecké sněmovně prosadí. Ve chvíli, kdy jsem toto z 
úst představitelů MPSV slyšel, měl jsem chuť  vstát, odejít z místnosti a řádně za sebou 
bouchnout dveřmi. Teprve v tu chvíli jsem docenil charakter JUDr. Vaňáska, který bo-
hužel na konci roku 2019 na MPSV skončil, on byl tím garantem, že dohody platily, od 
ledna 2020 je vše evidentně jinak. Slušnost mi nedovolila odejít, díky čemuž jsem se 
mohl dozvědět, že ještě jedna další původní dohoda neplatí. Bylo totiž dohodnuto, že 
podle toho jak se zákon vyvine v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně, tak se 
po druhém čtení opět sejdou pracovní skupiny a dokončí práci na jednotlivých naříze-
ních vlády. Bohužel ani tato dohoda neplatí, MPSV zastává názor, že už bylo NV v pra-
covních skupinách věnováno dostatek času a že dokáže jednotlivé NV dokončit vlastní-
mi silami, na což nemohu reagovat jinak, než že doufám, že to nebudou ty samé vlast-
ní síly, které nebyly schopny řádně argumentovat LRV při posuzování zákona a dovedli 
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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.  

návrh zákona do stavu, že pokud se nepovede prosadit pozměňovací návrh, tak zákon 
bude jedním velkým „průšvihem“. Přiznám se, že z jednání na MPSV jsem odcházel 
notně rozladěn, a to i přesto, že po oficiálním skončení jednání mě ujišťoval generální 
inspektor SUIP, že i nadále má zájem o spolupráci s HKČR. Popravdě řečeno nejradši 
bych k celému zákonu zaujmul stejné postavení, jako dne 7.2.2020 přijala Hospodář-
ská komora k připravovanému Stavebnímu zákonu, u jehož zrodu stála, ale zásahy do 
původního, vládou již schváleného návrhu jsou nyní tak zásadní, že se dá očekávat, že 
zákon kýženou změnu v rychlosti stavebního řízení nepřinese: 

„Hospodářská komora se od dnešního dne nebude dále účastnit prací 
na rekodifikaci stavebního práva ve spolupráci s ministerstvem pro místní 
rozvoj. Činí tak ve jménu nejen své široké členské základny, podnikatelů, ale 
také všech dalších občanů, kteří již mnoho let legitimně očekávají od státu přislí-
bené zlepšení současného byrokratického a ostudného stavu. (www.komora.cz)  
 
Stejně jako v případě Stavebního zákona i v případě Zákona o bezpečnosti práce v 

souvislosti s provozem VTZ byl rozjezd velmi slibný, ale postupem času se z toho stává 
norma, která nic nevyřeší, jen způsobí další a další problémy. Pokud bude zákon 
schválen v podobě, v jaké je ve Sněmovně, reálně hrozí, že i osoby poučené budou 
muset mít elektrotechnické vzdělání a nám bude reálně v tomto státě chybět půl milio-
nu elektrikářů k výrobním linkám, ale i do dalších provozů. MPSV to evidentně netrápí 
a pozměňovací návrh si mám prosadit sám. Nebudu už tu více rozebírat, jaké všechny 
věci hrozí, pokud zákon projde ve verzi, ve které prošel v pátek 24.1.2020 prvním čte-
ním Poslaneckou sněmovnou, důležité je, v jaké podobě bude schválen finálně posla-
neckou sněmovnou, senátem a podepsán prezidentem. Bojuji tedy já i moji kolegové 
dále, snažíme se protlačit pozměňovací návrh k zákonu, tak jak jsme ho v loňském 
roce připravili ve spolupráci s MPSV. Máme za sebou jednání v Poslanecké sněmovně s 
paní zpravodajkou Ing. Zuzanou Ožanovou, která mě spolu s viceprezidentkou HKČR 
paní Irenou Bartoňovou Pálkovou velmi vřele přijala, vyslechla, se zaujetím se na mno-
hé věci ptala a na závěr jednání přislíbila, že náš návrh načte jako pozměňovací návrh 
do Sněmovny. Jednali jsme i s dalšími poslanci, kteří nám vesměs vyjádřili podporu. 
Zúčastnil jsem se jednání Hospodářského výboru, který je garančním výborem tohoto 
zákona a musím konstatovat, že z průběhu jednání výboru jsem byl notně překvapen, 
obzvláště z vystupování některých poslanců, kteří se nebáli vzít slovo a dlouze mluvit o 
všem možném, jen ne o předloženém zákonu. Myslím si, že by každý volič měl před 
volbami aspoň jednou navštívit poslaneckou sněmovnu a udělat si obrázek o tom, jak 
se projevují zástupci konkrétní strany, kterou chtějí volit. Já byl bohužel pouze svěd-
kem populismu zaštítěného pro podnikatelským étosem.  

 
Hospodářský výbor projednání zákona přerušil, aby do 10.3.2020 sesbíral pozmě-

ňovací návrhy. Dá se očekávat, že v dubnu či květnu bude zákon zpět ve sněmovně a 
bude se ve druhém čtením hlasovat o pozměňovacích návrzích.  

 
Zajímá-li Vás problematika tohoto zákona, budete mít možnost v nejbližší době 

zúčastnit se některé z níže uvedených akcí, kde o průběhu legislativního procesu a o 
tom co očekávám, ale i o tom, co nám hrozí, budu mluvit zcela otevřeně: 

•  18.3.2020 AMPER 2020 - přednáška v rámci setkání elektrotechniků (pořádá 
www.lpelektro.cz) 

• 29.4.2020 ART 2020 a členská schůze ESČ (více na www.elektrosvaz.cz) 

• 14.5.2020 For Industry přednáška v rámci veletrhu (více na 
www.elektrosvaz.cz) 

 
Přednášky budou s postupujícím časem aktualizovány dle průběhu legislativního 

procesu. 
 
 
Dovolte mi, abych závěr dnešního úvodníku věnoval dlouholetému tajemníkovi ESČ 

Ing. Jaroslavu Ďoubalíkovi, který v lednu 2020 oslavil své 75 narozeniny. 
 
Milý Jardo, jsem si vědom toho, že naše vzájemná spolupráce není vždy lehká a 

mnohdy máme třeba i odlišný názor, ale přesto vše jsem velmi rád, že má náš svaz 
tak zodpovědného a odborně zdatného výkonného tajemníka a dovol, abych ti jménem 
svým, ale pevně věřím i jménem prezidiální rady a mnoha členů ESČ popřál vše nejlep-
ší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví a chuti do další práce. Velmi ti děkuji za 
práci, kterou vykonáváš pro ESČ. 

  
 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident ESČ 

(Pokračování ze strany 1) 

http://www.komora.cz)
http://www.lpelektro.cz
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
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AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2020 
 

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem  
týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení 

 
se uskuteční 29. dubna 2020 od 9:05 hod. 

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

Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

Program ART 2020: 
Od 9:05  Slavnostní zahájení Aktivu revizních techniků - ART 2020, přivítání hostů, úvodní slovo tajemníka a prezi-

denta ESČ 
 
 
Od 9:10  Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT 

• Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich dopad na stanovení doporučených lhůt pravidelných 
revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika z pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2 

• ČSN 33 2000-7-709 ed. 2, změna Z3 – Přístavy a obdobné lokality 
 
 
Od 10:20 Ocenění za elektrotechnickou činnost a činnost pro ESČ 

• Udělení čestného členství v ESČ 
 
 
Od 10:40 Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR, člen TNK 22 

• Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických zařízení 

• Časté závady v elektrických instalacích 
 
 
Od 12:00  Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ, člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ  Hospodářské komory ČR 

• Jaké změny v právních předpisech pro oblast VTZ přinese pravděpodobně rok 2021 (srovnání současné právní 
úpravy a chystané legislativy) - aktuální informace o legislativním procesu 

• 3. a 4. vlna EET, na co se musí řemeslníci připravit 
 
 
Od 13:30 Krátká pauza na občerstvení 
 
 
Od 13:45 Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, předseda TNK 21 a člen ně-

kolika dalších technických normalizačních komisí. 

• Připravovaná TNI 33 2000-6 (komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2) 

• Netradiční zdroje elektrické energie, energetická účinnost elektrických instalací 
 
 
 

Součástí ART 2020 bude jako již obvykle i expozice  
některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů. 

 
Pokusíme se zajistit i expozici poskytovatele služeb v oblasti EET. 

 
(Pořadatel si vyhrazuje právo čas a obsah přednášek upravit dle aktuální situace) 

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

ART 2020 

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
http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/moneytarget
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3. a 4. vlna Elektronické evidence tržeb (EET) 

Jak jistě všichni víme, Vláda ČR a obzvláště Ministerstvo financí ČR se dlouhodobě pokouší „usnadnit“ podnikání v našem státě 
mimo jiné prostřednictvím zavádění Elektronické evidence tržeb. V rámci první vlny byla tato povinnost zavedena od 1.12.2016 na 
stravovací a ubytovací služby. Druhá vlna pak byla zavedena od 1.3.2017 a platila pro maloobchod a velkoobchod. Následně zasáhl 
Ústavní soud a 3. a 4. vlnu odložil. 

Ten kdo z nás doufal, že odklad 3. a 4. vlny bude odkladem trvalým, se bohužel spletl. Poslanecká sněmovna na podzim 2019 
schválila novelu zákona, podle které by měla 3. a 4. vlna EET být spuštěna s účinností od 1.5.2020. V rámci 4. vlny se EET začne tý-
kat i řemeslníků. 
KOHO SE EVIDENCE TRŽEB TÝKÁ: 

• Evidence tržeb se týká každé fyzické nebo právnické osoby, která podniká a přijaté platby z této činnosti splňují stanovené 
podmínky pro její evidování. 

• Nezáleží, zda podnikatel svoji činnost vyvíjí jako hlavní nebo vedlejší. 

• Nezáleží na tom, zda je, či není podnikatel plátcem DPH. 

• Nezáleží na výši obratu. 

• Evidují se i tržby ze sezónních činností.  
 
CO JSOU TO HOTOVOSTNÍ TRŽBY? Jedná se o platby uskutečněné: 

• V hotovosti 

• směnkou, šekem 

• stravenkou, poukázkou, z elektronické peněženky 

• a obdobnými prostředky… 

• I transakce mezi podnikateli (např. dodávka zboží obchodníkovi), pokud je hrazena „v hotovosti“ 

• Eviduje se i platba faktury, pokud proběhne „v hotovosti“ 

• Nálezem Ústavního soudu zrušena povinnost evidovat tržby hrazené platební kartou  
 
KTERÉ TRŽBY SE NEEVIDUJÍ? Neevidují se platby hrazené na účet, např.: 

• převodem z účtu na účet, inkasem 

• platební kartou 

• složenkou  

• vkladem hotovosti na účet podnikatele  

• Systémové výjimky, např.: 

• tržby státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací 

• tržby bank, pojišťoven, investičních společností 

• na palubě letadel, tržby z osobní železniční přepravy 

• prodeje přes prodejní automaty 

• tržby z pracovněprávního a obdobného vztahu, apod. 

• NOVĚ: sociální služby, hazardní hry, obchodní letecká doprava, telekomunikační služby (pouze čerpání kreditu)  

• PŘEVZATO Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: předvánoční prodej ryb, nevidomí  
 

Zjednodušeně řečeno, jste-li elektromechanik nebo revizní technik a podnikáte-li, přičemž za svou činnost inkasujete minimálně 
občas finanční hotovost, pak se Vás s účinností od 1.5.2020 týká elektronická evidence tržeb. Veškeré platby v hotovosti budete 
muset evidovat. Jediný způsob jak se vyhnout EET je začít s účinností od 1.5.2020 veškeré činnosti fakturovat a nechat si je platit 
převodem, což v některých případech není bohužel příliš reálné. 
 
CO POTŘEBUJI K EVIDENCI TRŽEB: 

• Obstarat si vhodné pokladní zařízení 

• Na trhu existuje celá řada zařízení, která splňují požadavky zákona, jedná se o zařízení, která nabízejí poskytovatelé účet-
ních softwarů, ale i banky, mobilní operátoři, ale i mnohé specializované firmy. Před pořízením zařízení doporučujeme pro-
brat možnosti primárně s Vaší účetní a případně někým, kdo již dané zařízení má z první nebo druhé vlny. 

• Vyzvednout autentizační údaje 

• Slouží k přístupu na Daňový portál EET (správa údajů o tržbách, generování certifikátu, správa provozoven) 

• Nutné získat před přijetím první tržby 

• osobně na FÚ (kterékoliv územní pracoviště) nebo na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) 

• Zaregistrovat provozovnu v aplikaci EET 

• Vygenerovat certifikát 

• slouží k identifikaci evidujícího poplatníka (podpis datové věty), platnost 3 roky, následně nutno obnovit, není zpoplatněn, 
lze získat na daňovém portálu 

• Vyvěsit v provozovně informační oznámení   

http://www.daneelektronicky.cz)
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CO DĚLAT PŘI VÝPADKU SPOJENÍ? 
Doba odezvy 

• Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a 
přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladní zařízení poplatníka. 

• Mezní doba odezvy pro přijetí fiskálního identifikačního kódu jsou 2 sekundy. 
 
Postup při překročení mezní doby odezvy 

• Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník zašle datovou zprávu nejpozději do 48 hodin od usku-
tečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.  

 
 

ZJEDNODUŠENÝ REŽIM (evidování tržeb - odesílání informací hromadně alespoň jednou za 5 dní - dávková komunikace) 
Kdy lze použít: 

• Tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob (ze zákona) 

• tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které 
tyto tržby plynou, a to na základě povolení správce daně tržby specifikované v rozhodnutí vydaném na žádost poplatníka (do 
15dnů)  

 
ZVLÁŠTNÍ REŽIM 

• nejde o výjimku z evidence tržeb, ale o zvláštní režim s využitím papírových účtenek 

• na rozdíl od online evidence podnikatel nepotřebuje pokladní zařízení ani internetové připojení 

• zvláštní režim není možné kombinovat s online režimem 

• minimální náklady na straně podnikatele 

• směřuje na subjekty s minimem hotovostních tržeb 

• lze používat na základě povolení správce daně 

• nelze použít v případě nepřímého zastoupení ani pověření  
 
Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou: 
• poplatníci daně z příjmů fyzických osob, 

• poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy –tj.zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků žádajících o evidování tržeb ve zvláštním režimu splněny: 
• poplatník není plátcem DPH v České republice, 

• poplatník nemá více než 2 zaměstnance, 

• výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje 
za 4 bezprostředně předcházející kalendářní 
čtvrtletí 600.000,- Kč a předpokládaná výše 
těchto příjmů ve 12 bezprostředně následují-
cích kalendářních měsících nepřesahuje 
600.000,- Kč.  

 
Evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívá 

v plnění těchto povinností: 
• nejpozději při uskutečnění evidované tržby 

vystavit zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, 
a to s nejnižším pořadovým číslem z bloku 
účtenek, 

• uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až 
do uplynutí lhůty pro stanovení daně z pří-
jmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro 
stanovení daně je obsažena v §148 daňového 
řádu), 

• podat správci daně za každé kalendářní čtvrt-
letí, ve kterém se uskutečnila evidovaná 
tržba, došlo k jejímu vrácení či opravě, ozná-
mení o tržbách, a to do 20 dnů od konce to-
hoto kalendářního čtvrtletí.  

 
 

Více informací na www.etrzby.cz. 
 

(zdroj: Ministerstvo financí ČR) 

http://www.etrzby.cz
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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 29.4.2020 od 9:00 do 9:05, kdy 
bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2020) a člen-
ská schůze bude následně pokračovat od 15:00 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 2019 
• Informace o plánech ESČ v roce 2020 
• Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 
• Diskuze 

• Zodpovězení otázek k nové legisla vě 
• Zodpovězení otázek k EET 
• Odborná 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 2020. 

 
V Praze 11.2.2020  
 

 
 
 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 

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 29.4.2020 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní člen-
ská schůze se uskuteční dne 29.4.2020 od 15:00 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 2019 
• Informace o plánech ESČ v roce 2020 
• Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 
• Diskuze 

• Zodpovězení otázek k nové legisla vě 
• Zodpovězení otázek k EET 
• Odborná 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 2020. 

 
V Praze 11.2.2020  
 

 
 
 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 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  
17.2.2020, 2.3.2020 a 16.3.2020  
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 23.3.2020.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 
 

Členství v ESČ 

Je tomu sice více jak 5 let, kdy přijala prezidiální rada ESČ  nové stanovy v souladu 
s novým Občanským zákoníkem, ale stále se velmi mnoho našich členů ptá, jaký je 
rozdíl mezi jednotlivými typy členství a jaké členství je pro koho výhodné. Přinášíme 
Vám tak v tomto článku informace vyplývající z platných stanov pro Vaši lepší orienta-
ci. 

 
Členem ESČ se může stát jakákoliv  
• fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a zaváže se je 

dodržovat, v takovém případě mluvíme o individuálním členství.  
• Členem ESČ se rovněž může stát právnická osoba (společnost, spolek, škola …), 

v takovém případě se jedná o tzv. spolkové členství.  
• Individuálním členem nebo spolkovým členem se stane ta osoba, která vyplní 

přihlášku, zaplatí zápisné a členský příspěvek. V případě, spolkového člena úko-
ny činí statutární osoba právnické osoby nebo osoba, která je statutární osobou 
zplnomocněna.  

• Výši zápisného a členského příspěvku vyhlašuje prezident na základě rozhodnutí 
prezidiální rady pro následující rok. V současné době je zápisné stanoveno na 
300,- Kč a členský příspěvek pro individuální členy ve výši 1200,- Kč a pro spol-
kové členy 5000,- Kč. Prezident může rozhodnout o prominutí zápisného v pří-
padě, že žadatel o členství ve svazu využije některou z placených služeb svazu.  

• Prezident může rovněž rozhodnout o udělení tzv. „čestného členství“. 
 
Individuální členství a spolkové členství se pak ještě dále dělí na členství registrova-

né a řádné.  
• Registrovaným členem je ten člen, který v minulosti vyplnil přihlášku a stal 

se členem, ale pro daný kalendářní rok  nemá zaplacený členský příspěvek. Ta-
kovýto člen není jakkoliv sankcionován, nadále má právo čerpat informace po-
skytované ESČ svým členům, ale nemá nárok na čerpání výhod, které přísluší 
pouze řádným členům, kteří mají pro kalendářní ro zaplaceny členské příspěvky. 

• Řádným členem se stává ten registrovaný člen, který zaplatil pro daný kalen-
dářní rok řádně členský příspěvek, čímž získává v daném roce následující výho-
dy:  
∗ řádní členové ESČ mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a 

to po splnění podmínek dále stanovených těmito stanovami, 
∗ mají nárok na právní a znalecké poradenství, 

∗ řádní členové ESČ mají dále nárok na tzv. „členský bonus“ (kterým může být 
např. předplatné elektrotechnického časopisu, přístup ke specializovanému 
internetovému serveru, atp. - „Členský bonus" je vyhlašován prezidentem, a 
to většinou koncem roku pro následující kalendářní rok), 

∗ řádní členové ESČ mají nárok na slevu ze služeb poskytovaných nebo pořá-
daných ESČ, 

∗ řádní členové mají hlasovací právo na každoročně pořádané členské schůzi.  
 

Jakým členem tedy být? To je samozřejmě na zvážení každého člena. Chce–li člen-
ských výhod užívat naplno, měl by hlavně být řádným členem, tj. mít zaplacené člen-
ské příspěvky. Druhou otázkou pak je, zda zvolit formu individuálního členství nebo 
spolkového. Jsem-li živnostníkem bez  zaměstnanců nebo třeba zaměstnanec, je volba 
jasná a jednoduchá, v takovém případě se dotyčný stane individuálním členem. Nicmé-
ně pokud daný živnostník zaměstnává odborně způsobilé zaměstnance v elektrotechni-
ce, měl by zvážit naopak spolkové členství. Protože i když je spolkové členství dražší, 
tak osobám se zaměstnanci přináší benefity, které se jim vyplatí. Benefity navíc pro 
řádné spolkové členy: 

• veškeré  poskytované slevy se nevztahují pouze na statutárního zástupce spo-
lečnosti, ale na veškeré zaměstnance, 

• spolkový člen má právo se na akcích pořádaných ESČ propagovat (např. formou 
výstavního stolku, krátké prezentace atp.), 

• spolkový člen ESČ má právo oslovit 2x ročně členskou základnu reklamní upou-
távkou ve Zkratu, 

• spolkový člen má právo umístit své reklamní materiály do sídla ESČ, do prostor 
k tomu určených tak, aby si je účastníci kurzů a školení mohli v případě zajmu 
odebrat. 

 
Být členem historicky nejstaršího a největšího českého elektrotechnického spolku v 

České republice se rozhodně vyplatí! 

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, únor 2020 ČÍSLO 1/2020 

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 

Členské příspěvky pro rok 2020 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských příspěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny tak-
to: řádný individuální členský příspěvek za rok 2020 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2020.    

  

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 příspěvek ve výši 50,- Kč za každého individuálního člena, který je 
podnikatelem, ve prospěch Hospodářské komory České republiky. 

 

 Spolkový příspěvek pro rok 2020 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do 28.2.2020, pokud není smluvně domluveno jinak. Na 
členské příspěvky se nevztahuje DPH. Spolkovým členům bude během ledna 2020 zaslána faktura, na základě které uhradí členský 
příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ. 

AMPER 2020 

 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.  

Získej nového člena ESČ 

I v roce 2020 patří ESČ mezi odborné partnery a garanty mezinárodního veletrhu AMPER 2020. V rámci doprovodného programu k 
veletrhu, kterým je mimo jiné 36. Setkání elektrotechniků, které pořádá  LP Elektro, s.r.o. vystoupí Mgr. Radek Roušar - prezident 
ESČ s přednáškou:  

• Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ - v jakém stádiu je příprava? Vstoupí skutečně v účinnost k 1. 1. 
2021? 

• Prováděcí předpisy k zákonu, které by měly nahradit vyhlášku 50/1978 Sb. a vyhlášku 73/2010 Sb. - jak to s nimi vypadá 
a vstoupí skutečně v účinnost společně s novým zákonem? 

Více informací naleznete zde: https://www.lpelektro.cz/skoleni/amper-2020-36-celostatni-setkani-elektrotechniku  

mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
https://www.lpelektro.cz/skoleni/amper-2020-36-celostatni-setkani-elektrotechniku

