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Vážené členky, vážení členové, 

vážené dámy, vážení pánové, 

 

dne 7.10.2020 měl proběhnou z dubna odložený Aktiv revizních techniků - ART 2020 a Členská 

schůze ESČ. Vzhledem k situaci v ČR a především v Praze je: 

• Aktiv revizních techniků – ART 2020 zrušen a proběhne v online formě 

• Členská schůze ESČ – pro rok 2020 zrušena bez náhrady (schůze je naplánována na duben 

2021) 

Odůvodnění: 

• Původně plánovaný ART 2020 a Členská schůze byla z dubna 2020 přesunuta na 7. října 2020, protože 

dubnový termín nebylo možné uskutečnit z důvodu karantény a omezení počtu osob na hromadných 

akcích. Pořádat tyto akce během léta nebo září, kdy se střídají dovolené, nebylo logické, a proto byl 

zvolen termín na začátku října 2020, kdy už většina lidí má po dovolených a kdy většinou ještě 

nepropuká chřipkové období. Bohužel tento rok jakémukoliv plánování není přáno, protože nejprve 

nám byl zrušen pronájem sálu, který byl od dubna objednán, protože vlastník a provozovatel sálu 

rozhodl, že do svých prostor nevpustí cizí osoby. Bylo to sice na poslední chvíli (méně než měsíc před 

konáním), ale podařilo se sehnat náhradní sál. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické 

situaci v Praze a k možným dalším opatřením vlády ve vztahu k hromadným akcím, stejně tak na 

základě mého jednání s epidemiology a zdravotními odborníky dne 16.9.2020, kteří mi v současné 

situaci nedoporučili uskutečnit akci pro více jak 100 osob, jsem dnes rozhodl o zrušení obou akcí 

v původně plánované podobě. 

Způsob řešení nastalé situace: 

• Členská schůze ESČ je pro rok 2020 zrušena bez náhrady. Pevně doufám, že situace umožní uspořádat 

Členskou schůzi ESČ v dubnu 2021, tak jak je obvykle zvykem. 

• ART 2020 je v prezenční formě zrušen, ale vzhledem k tomu, že se domníváme, že máme připraveny 

velmi kvalitní přednášky, uděláme vše proto, abychom Vám je mohli poskytnout, proto připravujeme 

online verzi přednášek. Veškeré přihlášky, které jsme dosud obdrželi na prezenční ART 2020 rušíme, 

v případě, že jste zaplatili již za účast, částka Vám bude vrácena na účet odkud byly peníze 

poukázány. Pro naše řádné členy máme dobrou zprávu, přístup k Online verzi ART 2020 dostanou od 

nás zdarma jako poděkování, že jsou našimi členy a ostatní si budou moci přístup k online verzi ART 

2020 zaplatit. Více informací již brzy naleznete na stránce http://www.elektrosvaz.cz/aktiv-reviznich-

techniku/art-2020---online . 

V Praze 17.9.2020 

 
 

Mgr. Radek Roušar 
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