
Ročník 25 Číslo 1/2017 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V lednu a únoru 2017 
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. 

šedesátiny 
 pan Václav Bajer, Praha 4  
pan Roman Kurz, Klabava 

 
sedmdesá ny 

pan Jan Štěpánek, Úvaly 
pan Fran šek Vondruška, Hlavatce  

 
jednasedmdesá ny 

pan Miroslav Jelínek, Kolín II 
pan Petr Tošovský, Praha 9 

 
dvaasedmdesa ny 

Ing. Jaroslav Ďoubalík, Praha 4 
 

třiasedmdesá ny 
Ing.  Václav Burda, Praha 1 

 
čtyřiasedmdesá ny 

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

 
šestašedesá ny 

pan Vra slav Kuneš, Odolena Voda 
 

sedmasedmdesá ny 
pan Jiří Šandera, Brno 12 

 
dvaaosmdesá ny 

Ing. Václav Strejc, Ostrov 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
dnešní úvodní slovo využiji k tomu, abych Vás informoval o tom, co nového je v 

oblasti připravovaného zákona o uvádění do provozu a provozu VTZ. Těsně po uzavírce 
tohoto čísla zpravodaje, tj. 15. 2. 2017 se uskuteční na MPSV další jednání o tomto 
zákoně, ale i o jeho prováděcích vyhláškách. Byť mám informaci, že představitelé SUIP 
a TIČR se již minimálně jednou sešli nad prováděcími vyhláškami, bohužel jediný pod-
klad pro plánované jednání který jsme jako zástupci HK ČR obdrželi, je upravený návrh 
zákona, ale prováděcí předpisy jsme žádné neobdrželi, takže Vám nemohu poskytnout 
informaci, zda MPSV vzalo v úvahu odmítavý postoj ESČ ve věci vypuštění spotřebičů a 
některých dalších el. zařízení nízkého napětí včetně některých el. instalací z VTZ, tak 
jak to navrhuje ve své prezentaci SUIP.  K našemu negativnímu postoji k tomuto návr-
hu se připojila i řada regionálních el. spolků, ale i někteří soudní znalci.  

 
Potěšující ovšem je, že z obdrženého upraveného návrhu nového zákona vyplývá, 

že snad skutečně vzniknou veřejně přístupné registry revizních techniků a že byla vy-
slyšena naše žádost, aby vznikl i veřejně přístupný registr vydaných oprávnění. 

 
O průběhu blížícího se jednání na MPSV Vás budu informovat v dalším čísle zpravo-

daje nebo na internetových stránkách www.elektrosvaz.cz. 

Důležitá informace 

rezervujte si svůj čas v kalendáři 

Dne 26. 4. 2017 se uskuteční náš aktiv revizních techniků ART 2017, na který 
naváže členská schůze ESČ, a to jako již tradičně v prostorách PRE, Na Hroudě 4, 
Praha 10.  

 

Program: 

 8:00 - 9:00   Prezence účastníků 

 9:00 - 15:00  ART 2016 - přednášky  

 15:00 - 17:00  Členská schůze ESČ - informace o ESČ 

V prosincovém čísle  jsem 
Vás informoval o přijetí u Pre-
zidenta republiky. Bohužel v 
té době hradní protokol odmítl 
uvolnit ke zveřejnění více než 
jednu oficiální fotografii. Na 
přelomu roku ovšem ve funkci 
skončil „ze zdravotních“ důvo-
dů ředitel hradního protokolu 
a pár dnů na to, byly uvolně-
ny další fotografie, dovoluji si 
tak zde uveřejnit jednu z nich. 

 
Mgr. Radek Roušar 

(prezident ESČ) Přijetí prezidenta ESČ prezidentem ČR na Hradě (9.11.2016) 

http://www.elektrosvaz.cz
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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.  

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

15. 3. 2017 Proběhne jednání na MPSV k návrhu zákona o provozu VTZ 
20. 2. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
6. 3. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
20. 3. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
21. 3. 2017 Zahájení mezinárodního veletrhu AMPER 2017 
27. 3. 2017 Bude zahájen kurz revizních techniků E2 (učebna SŠT Zelený pruh) 
29. 3. 2017 Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh) 
3. 4. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
24. 4. 2017 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
26. 4. 2017 ART 2017 a Členská schůze ESČ  

Kalendář akcí 

Členské příspěvky pro rok 2017 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských pří-
spěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny takto: řádný individuální členský příspěvek 
za rok 2017 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2017. Spolkový příspěvek pro 
rok 2017 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do 28.2.2017, pokud není smluvně domlu-
veno jinak. Na členské příspěvky se nevztahuje DPH. 
 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. 

Členství v HK ČR a aktualizace údajů 

 ESČ je začleněným a autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR 
(dále jen HK ČR) díky čemuž jako jediný elektrotechnický spolek v ČR dostává k připo-
mínkování legislativní předpisy z oblasti elektrotechniky a může se tak alespoň částeč-
ně spolupodílet na tvorbě elektrotechnické legislativy v ČR. Toto privilegium přináší 
ESČ ovšem povinnosti vůči HK ČR. V minulosti existovala řada různých výkladů, a tak 
jsme v souladu s jedním z nich nabízeli všem našim členům, kteří jsou podnikající fy-
zickou nebo právnickou osobou, dobrovolné členství v HK ČR. Za posledního 2,5 roku 
od nástupu nového vedení HK ČR probíhá na HK ČR „úklid“, resp. unifikování postupů a 
přístupů a aktualizace směrnic. To pro nás ovšem znamená, že výklad ohledně členství 
členů ESČ v HK ČR, podle kterého jsme dosud postupovali, již není akceptovatelný. 
 Z aktuálních pravidel a směrnic HK ČR jasně vyplývá, že každý člen začleněného 
společenstva který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, musí být automa-
ticky i členem HK ČR prostřednictvím daného společenstva. Pro všechny podnikající 
členy ESČ (netýká se to tedy nepodnikatelů - zaměstnanců či důchodců) to tedy zna-
mená, že společně s členstvím v ESČ musí být automaticky i členy HK ČR.   
 Prezidiální rada ESČ celou situaci projednala na svém prosincovém zasedání a 
přijala následující rozhodnutí v této věci. V průběhu měsíce února a března se pokusí 
paní Vítová, vedoucí sekretariátu ESČ, osobně zkontaktovat všechny členy ESČ a pro-
vést s nimi aktualizaci údajů v členské databázi tak, aby údaje byly aktuální a hlavně 
aby obsahovaly informaci, zda je daný člen podnikatelem či nikoliv a jaký je obor jeho 
podnikání. Prezidiální rada dále rozhodla, že nebudeme nikoho nutit stát se členem HK 
ČR, pokud má jakýkoliv důvod, proč se nechce stát členem HK ČR a toto nám v rámci 
aktualizace členské základny sdělí. Budeme jeho názor respektovat a sdělíme úřadu HK 
ČR soupis našich členů, kteří si výslovně nepřejí být členy HK ČR. 
 S členstvím v HK ČR je vázána povinnost platit členský příspěvek, členský pří-
spěvek se skládá ze dvou částí, přičemž menší část odchází přímo na HK ČR a větší 
část zůstává  komoře nebo začleněnému společenstvu na provoz. Prezidiální rada ESČ 
na svém prosincovém jednání rozhodla, že u individuálních členů vybírat členský pří-
spěvek ve výši 500,- Kč za členství v HK ČR, ze kterého má být odváděno pouze 50,- 
Kč HK ČR nebudeme, a poplatek ve výši 50,- Kč za každého našeho podnikajícího indi-
viduálního člena zaplatíme HK ČR z našich členských příspěvků. Nechceme na naše 
členy přenášet s účinností od 1.1.2017 další náklady související s členstvím v HK ČR. 
Těm z Vás, kdo již zaplatili členský příspěvek za členství v HK ČR ve výši 50,- Kč za rok 
2017, tento  vrátíme na účet. Právnické podnikající osoby (spolkoví členové) pak budou 
platit za členství v HK ČR členský příspěvek ve výši pouze 500,- Kč. 
 Až Vás bude paní Vítová v této věci kontaktovat, prosím, o spolupráci. V případě 
že nám situaci budete chtít ulehčit, bude v nejbližších dnech na www.elektrosvaz.cz 
umístěn aktualizační dotazník člena, který budete moci sami vyplnit a zaslat e-mailem. 

http://www.elektrosvaz.cz
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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   
20.2.2017, 6.3.2017 a 20.3.2017 
vždy od 8:00 

 
Více informací na internetové 

stránce www.vyhl50.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  termíny zahájení pří-
pravného kurzu jsou 27. 3. 2017 
a 29.5.2017.  

Více informací na internetové 
stránce www.kurzyrt.cz. 

I v tomto roce je ESČ 
odborným garantem  

veletrhu  
FOR ENERGO Smart. 

 
V rámci veletrhu ESČ 

uspořádá přednášku na 
téma připravovaných 
nových legislativních 
předpisů pro provoz 

VETZ. Bližší informace o 
přednášce se dozvíte v 

dalším čísle. 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2017 

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

revizí elektrických zařízení 

se uskuteční 26. dubna 2017 od 9:00. 

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

 

Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

Program ART 2017: 

• ČSN33 2000-7-701 ed. 2 – řešení specifických situací neřešených v normě. 
 Chyby v realizaci elektrických rozvodů v objektech občanské vybavenosti. 
 Využití přístrojů AFDD.  

• Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem 
 

• Ochrana proti přepětím a přepěťová ochranná zařízení, ČSN 33 2000-4-443 
a ČSN 33 2000-5-534 
• Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 
 

• Osvětlení komunikací podle norem a přisvětlení přechodů 

• Ing. Petr Míka, odborný poradce v oboru osvětlovací technika 
 

• Ověřování návrhu rozváděčů nejen s požární odolností  

• Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.  
 

• ČSN 33 2000-6 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ 
 
 

Partnerem ART 2017 je společnost: 
  

Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
Hlavní sídlo společnosti 
Komárovská 2406 
193 00 - Praha 9  
www.eatonelektrotechnika.cz 
 
 

Více informací a přihlášku na ART 2017 naleznete v přiloženém samostatném  
materiálu nebo na internetových stránkách www.elektrosvaz.cz . 

 
Součástí ART 2017 bude jako již obvykle i expozice  

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů. 
 

ART 2017 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.vyhl50.cz
http://www.kurzyrt.cz
http://www.eatonelektrotechnika.cz
http://www.elektrosvaz.cz


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 25 PRAHA, únor 2017 ČÍSLO 1/2017 

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 

Pozvánka na členskou schůzi ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na Členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 26.4.2017 od 

15:00 do cca 17:00 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 2016 
• Informace o plánech ESČ v roce 2017 
• Informace o hospodaření ESČ za rok 2016 
• Informace o probíhajících jednáních na MPSV o legisla vní úpravě uvádění do provozu a provozu VTZ (hlavně VETZ) 
• Diskuze 
 
Poznámka: 
• Členská schůze je určena výhradně pro členy ESČ, předchozí účast na ART 2017 není podmínkou. Účast na členské schůzi je 

bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným čle-
nům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2017. 

Plná moc pro zastupování na členské schůzi ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 

vzhledem k aktuálnímu znění zákona č. 89/2012 Sb. musí každý spolek jednou ročně pořádat členskou schůzi, která je dle 
tohoto zákona usnášeníschopná, je-li přítomna více jak polovina členů s hlasovacím právem. To u malých spolků není problém, nicmé-
ně u větších spolků toto již problém je, protože není-li schůze usnášeníschopná a má na ní být provedeno hlasování, musí být schůze 
ve stanovené lhůtě svolána znovu, což s sebou nese nemalé finanční náklady. Z tohoto důvodu se na Vás dovoluji obrátit se žádostí o 
vyplnění níže uvedené plné moci a zaslání poštou na adresu sídla ESČ. Tato plná moc, v souladu s jejím zněním bude použita pouze v 
případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit.    

PLNÁ MOC 

Já, níže podepsaný řádný člen ESČ (dále jen „zmocnitel“), zplnomocňuji níže uvedenou osobu (dále jen „zmocněnce“) k zastu-
pování mé osoby na všech členských schůzích ESČ, kterých se osobně nezúčastním, a to včetně práva hlasovat. Plná moc platí do 
odvolání, odvolání plné moci musí být doručeno do sídla ESČ. 

 

Touto plnou mocí zmocňuji následujícího zmocněnce: 

Mgr. Radka Roušara - prezidenta svazu, narozeného dne 23.7.1979, trvale bytem Zlatnická 301, 250 73 Jenštejn 

 

_______________________________, narozeného dne ______________, trvale bytem ______________________________ 

(správnou variantu, prosím, zakřížkujte) 

 

Zmocnitel (zastupovaný řádný člen ESČ): 

 

Jméno a příjmení: ______________________________ trvale bytem:  _________________________________ 

 

Narozen dne:  ______________________________ členské č. ESČ: _________________________________ 

 

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

