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Kurz revizních techniků v době nouzového stavu 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 

po zákazu zpěvu a prezenčního vzdělávání dětí došlo už i na prezenční vzdělávání dospělých, tedy i na 
elektrotechniky. Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření platí dle 
části I., 4. odrážky následující opatření: „Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. 
listopadu 2020 do 23:59 zakazuje kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.“ Současné 
opatření je sice platné do 3. listopadu 2020, nicméně dá se očekávat, že bude prodloužen nouzový stav v ČR a 
s ním i spojené opatření.  
 
 

Vzhledem k nastalé situaci jsem kontaktoval dne 22. 10. 2020 vedení Technické inspekce České 
republiky (dále jen TIČR), abych ověřil, jak to bude se zkouškami revizních techniků EZ při současných 
opatřeních, a to s ohledem na blížící se listopadový kurz revizních techniků a naplánované zkoušky na 3. a 4. 
12. 2020. Dostalo se mi následující odpovědi: 

• Zkoušky revizních techniků probíhají na základě zákonné povinnosti a žádné nařízení/usnesení 
vlády dosud neprodloužilo platnost stávajících osvědčení RT EZ, a tudíž je nezbytné i v nastalé 
situaci zkoušky RT EZ nadále konat. 

• Tento názor zastává dle sdělení i Státní úřad inspekce práce (dále jen SUIP), který má ve své 
gesci dohlížení nad dodržováním právních předpisů v této oblasti.  

• Zkoušky RT EZ bude TIČR konat za mimořádných hygienických opatření s minimalizací 
setkávání osob, aby byla eliminována možnost případné nákazy.  

 
 
Již 26. 10. 2020 vydala TIČR informaci na svých stránkách, že s účinností do 3. 11. 2020 přerušuje 

provádění zkoušek RT. Zpráva zde (zdroj www.ticr.eu): 
 

 
 
 
Elektrotechnický svaz český, z.s., nenechal své členy ani elektrotechnickou veřejnost ve štychu ani na 

jaře a nenecháme Vás ve štychu ani nyní. Končí-li Vám platnost osvědčení RT EZ máme pro Vás řešení i 
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v současné době. Pokud by nastala situace, že 23. 11. 2020 nebudeme moci zahájit prezenční školení, 
dostanou všichni přihlášení možnost výběru, zda se zúčastní online školení prostřednictvím přednatočených 
školení/videí (ukázka zde: https://www.elektrosvaz.cz/kurzy-reviznich-techniku/on-line-pripravny-kurz-
rt/ukazka-on-line-kurzu-rt), které si budou moci pustit dle jejich časových možnosti nebo zda se budou chtít 
zúčastnit online školení v termínech tak, jak bylo naplánováno prezenční školení prostřednictvím webináře 
aplikace ZOOM. Tato aplikace zajišťuje online přenos přednášky až k Vám do počítače, a to včetně možnosti 
komunikace s lektorem během přednášky. Počítáme rovněž s tím, že pokud bude webinář spuštěn, dopředu 
zašleme výukové video jak se k webináři přihlásit a jak jej ovládat.  

 
 
ESČ zastává názor, že i když v současné době není možné provádět zkoušky revizních techniků na 

půdě TIČR, tak toto omezení nemůže trvat dlouho, protože vláda nepřijala svým nařízením žádné prodloužení 
stávajících osvědčení RT, tudíž osvědčení RT pozbývají platnosti v termínech na nich uvedených. Je proto nutno 
být připraveni na zkoušku, jakmile to bude možné. 

 
 
ESČ Vám všem přeje, abyste nastalou situaci přečkali ve zdraví a s co možná nejmenšími ztrátami. 

Věřte, že uděláme vše pro to, abychom byli i nadále Vaším spolehlivým partnerem v oblasti elektrotechnického 
vzdělávání, a to i přes veškerá úskalí, které nám pod nohy hází život i vláda ČR. 
 
 
V Praze dne 26. 10. 2020 

 
 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 
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