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Školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978Sb. 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 tomu, že Státní úřad inspekce práce, který má na starosti dozor nad prováděním školení a 
přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. od března 2020 zastává toto stanovisko a není nám známo, že by se 
chystala změna, doporučujeme všem elektrotechnikům, aby i nadále dbali na platnost svého osvědčení 
z odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
 

Stanovisko SUIP (zdroj www.suip.cz) 

 
 

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 o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. Máme pro Vás řešení i v současné době, byť jsme museli zrušit 
s účinnosti od 22. 10. 2020 do odvolání veškerá prezenční školení a přezkoušení z důvodů restrikcí vlády. 

 
I v současné době máte možnost školení absolvovat online formou prostřednictvím přednahranných 

videí a školících materiálů v naší on-line sekci a následně složit zkoušku bez prezenční přítomnosti 
prostřednictvím písemného testu zaslaného elektronicky a následného ověření znalostí telefonicky. Na našich 
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internetových stránkách naleznete ukázku tohoto školení (https://www.elektrosvaz.cz/odborna-
zpusobilost/terminy-skoleni-a-prezkouseni/ukazka-online-skoleni-vyhlasky-50_1978-sb_). 

 
Pokud restrikce vlády budou pokračovat i po 3. 11. 2020 jsme připraveni pořádat s největší 

pravděpodobností od 9. 11. 2020 zahájit školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice zcela on-
line prostřednictvím aplikace ZOOM, Tato aplikace umožňuje vést živou přednášku s možností interakce mezi 
školitelem a elektrotechniky (možnost pokládat např. otázky atp.). Jedná se tak o plnohodnotnou náhradu za 
prezenční školení. Bližší informace k tomuto novému druhu školení sdělíme začátkem listopadu 2020 dle vývoje 
situace v ČR.  

 
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 22.10.2020 

 
 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 
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