
Ročník 23 Číslo 5/2015 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

Všem kolegům – oslavencům 
k jejich výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

 
Padesátiny  

Ing. Pavol Šuhaj, Praha 6 
 pan Petr Franče, Praha 4 

         pan Jiří Rousek, Nový Knín 
 

Sedmdesátiny 
pan Jan Nováček, Praha 9 
pan František Holý, Teplá 

 
Dvaasedmdesátiny 

pan Josef Pohl, Broumov 
 

Třiasedmdesátiny 
pan Bohumil Chotívka, Karlovy Vary 

 
 

- 1 - 

V září až prosinci 2015 oslavili významná životní jubilea další členové ESČ. 

Čtyřiasedmdesátiny 
Dipl. tech. Jiří Hemerka, Olomouc 
Ing. Slavoj Svoboda, Čelákovice 

 
Pětasedmdesátiny 

pan Antonín Svoboda, Praha 9  
pan Miroslav Šebek, Praha 3 

pan Petr Pelant, Liberec 
 

Šestasedmdesátiny 
pan Josef Benda, Praha 4 

 
Devětasedmdesátiny 

pan Jiří Bartoš, Kutná Hora 
Ing. Karel Benda, Poděbrady 

Vážené členky, vážení členové Elektrotechnického svazu českého, z.s., 
dovolte, abychom Vám popřáli pohodové a příjemné prožití vánočních svátků  

a do roku 2016 mnoho osobních i pracovních úspěchů.  
 

Pevně doufáme, že nám i v novém roce zachováte přízeň  
a i v roce 2016 pro vás budeme partnerem  

při Vašem elektrotechnickém růstu.  
To vše a navíc mnoho zdraví Vám přeje  

prezidiální rada ESČ. 

Za prezidiální radu ESČ: 

 

 

 

 

Mgr. Radek Roušar 
prezident 
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3. zasedání Elektrotechnického grémia 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 zákona č. 
89/2012 Sb. s působ-
ností na území České 
republiky, a plní tudíž 
funkci živnostenského 

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

10. 12. 2015 V sídle ESČ se uskuteční porada prezidiální rady ESČ.  

14. 12. 2015 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

4. 1. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

18. 1. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

25. 1. 2016 Bude zahájen kurz revizních techniků (učebna SŠT Zelený pruh) 

1. 2. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

15. 2. 2016 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  

 Dne 1.12.2015 se uskutečnilo na půdě Elektrotechnického cechu Plzeňského 
regionu již třetí zasedání Elektrotechnického grémia, kterého se i tentokrát kromě zá-
stupců hostitelského cechu zúčastnili zástupci Elektrotechnického svazu českého, Elek-
trotechnického svazu Karlovarska, Elektrotechnického cechu Havlíčkův Brod, Unie 
soudních znalců a HK ČR, za níž se i tentokrát zúčastnil Roman Pommer - viceprezident 
HK ČR. Pozvání musel vzhledem ke kolizi se svojí pracovní cestou do Londýna odmít-
nout prezident HK ČR - Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., který poděkoval za pozvání a ujistil, 
že se o výsledcích jednání nechá informovat od přítomného viceprezidenta HK ČR.  
Pozvání na jednání rovněž přijali jako hosté Ing. Jaroslav Černý - ředitel SOUE Plzeň a 
Vladimír Volf - vedoucí odborného výcviku SOUE Plzeň, kteří byli pozvání vzhledem k 
tomu, že jejich škola ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Plzeňského regionu 
byla spolupořadatelem našeho jednání (jednání proběhlo na půdě SOUE Plzeň).  

 

 Úvod jednání byl věnován učňovskému a odbornému středoškolskému vzdělání, 
kdy zúčastnění zástupci cechů vyslechli z úst zástupců SOUE Plzeň, jaký je současný 
stav v odborném školství, či jaké konkrétní problémy, či naopak pozitiva řeší přímo 
SOUE Plzeň. 

 

 Po ukončení rozpravy na téma odborné školství, přešli zástupci k dvěma hlav-
ním tématům setkání, kterými jsou návrh nového Zákona o VTZ a návrh nové vyhlášky 
o odborné způsobilosti. Prezident ESČ Mgr. Radek Roušar, jako představitel autorizova-
ného živnostenského společenstva HK ČR, informoval o stavu jednání na MPSV v těchto 
oblastech a v podstatě musel připustit, že veškerá jednání zamrzla na „mrtvém bodě“, 
kdy v podstatě existují dva scénáře možného vývoje, přičemž jeden scénář předpoklá-
dá, že do konce volebního období této vlády se již nic nestane, druhý scénář naopak 
předpokládá, že v nejbližším půl roce se nic nestane a následně pod dojmem časového 
tlaku bude přijat a do legislativního procesu zaslán materiál, který nebude řádně kon-
zultován s odbornou veřejností ani odbornými spolky. V návaznosti na sdělené infor-
mace se po rozpravě účastníci jednání EG jednomyslně shodli, že je nezbytné dokončit 
práce na návrhu nové vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, kdy výchozím   
bodem bude návrh zpracovaný zástupci TIČR a ESČ, který bude dopracován a uveden 
do souladu s evropskou normou ČSN EN 50110 ed. 3 a do něhož budou doplněny prvky 
celoživotního vzdělávání v elektrotechnice. Představitelé ESČ se zavázali, že do konce 
ledna 2016 předloží upravený návrh k připomínkám zbylým členům, tak, aby v průbě-
hu února mohli vznést své připomínky a v březnu se mohlo uskutečnit jednání v Praze 
na půdě ESČ, kde by byl pak přijat finální návrh EG nové vyhlášky o odborné způsobi-
losti v elektrotechnice. 

Kalendář akcí 

Registrace k DPH 
 Jak jsme Vás již upozorňovali v předchozích vydá-
ních svazového zpravodaje, byla v listopadu 2015 dokon-
čena registrace ESČ k DPH. Z tohoto důvodu veškeré plat-
by za služby poskytované ESČ jsou v současné době již 
zatíženy 21% DPH. Týká se to veškerých plateb s výjim-
kou plateb členských příspěvků, které jsou ze zákona 
zproštěny DPH. Této problematice se budeme dopodrobna 
věnovat v lednovém svazovém zpravodaji.  
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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 pondělí), 
vždy od 8,00 do 14,00 hod. v ústřed-
ní 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-mai lové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 

Nejbližší termíny jsou pondělí 
14.12.2015, 4.1.2016, 18.1.2016, 
1.2.2016, 15.2.2016 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-
pravných kurzů je 25. 1. 2016. 

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz. 

Stanovy ESČ (část 2.) - orgány svazu 
 V tomto díle našeho seriálu zabývajícího se stanovami ESČ se zaměříme na sva-
zové orgány, jejich členy a funkce. 

 

Orgány svazu jsou: 

• členská schůze – shromáždění členů, 

• nejvyšší orgán - prezidiální rada, 

• statutární zástupce – prezident svazu, 

• úřad ESČ – výkonný tajemník a sekretariát, 

• komory a pobočné spolky (dále jen „pobočky ESČ“). 

 

 Členskou schůzi svolává prezident minimálně jedenkrát ročně. Právo účastnit se 
členské schůze mají všichni členové spolku. O konání členské schůze informuje prezi-
dent minimálně 30 dní před konáním na internetových stránkách ESČ, v pozvánce uve-
de program členské schůze, termín a místo konání. Účastnit se členské schůze může 
každý člen, ale hlasovací právo na členské schůzi mají pouze všichni řádní členové 
(členové, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky pro daný kalendářní rok). Každý 
řádný člen má jeden hlas. Registrovaní členové mají pouze právo poradního hlasu, kte-
rý se nezapočítává do celkového výsledku hlasování. Do výhradní pravomoci členské 
schůze patří: 

• volí a odvolává prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidenty,  

• bere na vědomí zprávu o hospodaření svazu za uplynulý rok, 

• přijímá usnesení, kterými může zavazovat členy prezidiální rady i prezidiální 
radu jako celek. 

 

 Prezidiální rada je nejvyšším orgánem ESČ. Prezidiální rada má maximálně 9 
členů se stálým hlasovacím právem. V prezidiální radě zasedají se stálým hlasovacím 
právem následující členové: prezident, výkonný viceprezident, výkonný tajemník, vice-
prezidenti. Prezidiální rady se bez hlasovacího práva mohou rovněž účastnit poradci, 
předsedové komor ESČ, předsedové poboček ESČ, vedoucí sekretariátu, ekonom-
účetní, ředitelé odborných činností a případně jiní prezidentem jmenovaní členové. 
Mezi hlavní kompetence prezidiální rady ESČ patří: 

• rozhoduje o přijetí a změnách stanov, 

• schvaluje dílčí stanovy, řády a pravidla poboček ESČ, autorizovaných středisek 
ESČ, 

• schvaluje zprávu o hospodaření svazu za uplynulý rok, kterou předkládá eko-
nom-účetní svazu, 

• stanovuje výši základních členských příspěvků a zápisného u nových členů, 

• projednává návrhy členů a orgánů svazu, 

• rozhoduje o vstupu svazu do jiných subjektů, sdružení a komor, 

• schvaluje čestné členství v ESČ, 

• spolurozhoduje o vyloučení člena ze svazu,  

• schvaluje ustavení pracovních skupin, odborných sekcí, poboček a komisí svazu,  

• schvaluje vnitrosvazové řády, směrnice, pravidla, tvorbu fondů a jejich čerpání 
a plnění, 

• rozhoduje o zániku svazu včetně stanovení postupu likvidace, určení likvidátora 
a formy majetkového vypořádání, 

• rozhoduje a vytváří směrnice pro partnerství s jinými cechy. 

  

 Řádné zasedání prezidiální rady se koná podle potřeb na návrh prezidenta ESČ, 
minimálně však 2x ročně. Není-li stanovami stanoveno jinak, rozhoduje prezidiální rada 
nadpoloviční většinou přítomných členů. Prezidiální rada je usnášeníschopná, pokud je 
přítomno minimálně 5 jejich členů se stálým hlasovacím právem (dle bodu 5.3.2. těch-
to stanov). 
 

V dalším díle našeho seriálu Vás seznámíme s dalšími orgány svazu - statutárním   
zástupcem (prezidentem), výkonným viceprezidentem a výkonným   tajemníkem.  

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
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ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 23 PRAHA, prosinec 2015 ČÍSLO 5/2015 

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 

E S Č 

PARTNEREM ELEKTROTECHNIKŮ 

L E T 

Získej nového člena ESČ 
 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 příspě-
vek pro rok 2016. 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.  

Závěrečné slovo prezidenta ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 
 

blíží se nám konec roku 2015 a jako každý rok i tento konec 
roku vybízí k určité sebereflexi a shrnutí toho, co se vedení 
svazu podařilo nebo naopak nepodařilo. S končícím rokem při-
chází ovšem i jiné jubileum, a to dvouleté výročí mé osoby v 
roli prezidenta ESČ. Dva roky se mohou zdát sice relativně 
krátkou dobou, nicméně z hlediska platných stanov se v pod-
statě nacházím na konci první pětiny svého funkčního období, 
a tudíž by bylo jistě dobré se ohlédnout a své působení zhod-
notit. 

 

 Když jsem před dvěma lety přejímal od pana Jiřího Fialy 
svaz, přejímal jsem spolek, který byl rozhodně ve velmi dobré 
kondici a plně funkční, nicméně jako jeho nový představitel 
jsem si vytýčil dva zásadní úkoly, které bych chtěl změnit nebo 
vylepšit.  

 

 Prvním z úkolů a výzev, které přede mnou stály a je-
jichž změnu jsem si stanovil, byla skutečnost, že jsem měl 
pocit, že ESČ není dostatečně vidět mimo členskou základnu, 
stejně jako jsem měl pocit, že vztahy s některými regionálními 
spolky nebyly na zcela optimální úrovní. Se zviditelněním ESČ i 
mimo členskou základnu jsem spokojen, domnívám se, že díky 
spolupráci s časopisem Elektro, stejně jako díky spolupráci s 
některými vzdělávacími agenturami došlo ke zvýšení povědomí 
o ESČ, a to nejenom mezi odbornou veřejností, ale i ve vztahu 
k jednotlivým státním institucím, kdy představitelé ESČ jsou 
akceptování jako představitelé elektrotechniků, a to ať už na 
půdě Ministerstva práce a sociálních věcí, Technické inspekce 
ČR nebo při jednáních s představiteli Inspekce práce. Bohužel 
už mnohem méně uspokojivě hodnotím posun ve vztazích s 
jednotlivými regionálními spolky, byť velkého pokroku dosáhla 
komunikace ESČ s Libereckým a Jihomoravským krajem, exis-
tují i nadále velké problémy při komunikaci s několika málo 
regiony obzvláště ze severní Moravy. Oproti těmto komunikač-
ním neúspěchům na druhé straně stojí neuvěřitelně pozitivní a 
kvalitní spolupráce s kolegy z Plzně, Karlových Varů a Havlíč-
kova Brodu, se kterými pravidelně komunikujeme v rámci plat-
formy Elektrotechnického grémia. Tato část, resp. tento úkol, 

který jsem si stanovil, tak bohužel není zcela splněn a je tedy 
nutno i nadále v něm pokračovat, byť posun k lepšímu je již 
znám. 

 

 Druhým a možná ještě zásadnějším úkolem, který jsem 
si stanovil při svém nástupu, je rozšíření členské základny. 
Možná tento  úkol může znít zbytečně, protože členská základ-
na ESČ je zcela jasně největší ze všech elektrotechnických 
spolků, nicméně tento úkol zbytečný rozhodně není, protože 
má-li mít názor ESČ řádnou váhu při jednáních se státní sprá-
vou, je nezbytné, aby členská základna byla co nejširší a mohla 
zároveň dodávat dostatečné množství podnětů z celé elektro-
technické oblasti.  Tento úkol ovšem musím hodnotit jako zcela 
zásadně nesplněný a bude rozhodně v zorném poli mého úsilí v 
příštím roce. 

 

 Konec roku by ovšem neměl být pouze ohlédnutím, ale i 
splněním slibů daných během roku. Na prezidiální radě, která 
se uskuteční 10. 12. 2015 bude tak vylosován jeden z Vás čle-
nů ESČ, kteří jste se zapojili do našich anket. Jak bylo přislíbe-
no, vylosovaný člen, který vyplnil odpovědní lístek našich anket 
v roce 2015, získá bezplatné řádné členství pro rok 2016. Vylo-
sovaného člena uveřejníme na stránkách www.elektrosvaz.cz a 
jeho jméno přineseme i v prvním čísle svazového zpravodaje v 
lednu 2016. 

 

 Již v lednovém čísle svazového zpravodaje naleznete na 
této stránce novou anketu, protože názory našich členů jsou 
pro nás velmi důležité a jeden vylosovaný účastník ankety v 
roce 2016 získá stejně jako letos bezplatné řádné členství na 
následující rok. 

 

 Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem čle-
nům za spolupráci v roce 2015,  popřát Vám příjemné svátky a 
do roku 2016 mnoho zdraví i pracovních úspěchů. 

 

Mgr. Radek Roušar 

 Prezident ESČ 
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