
Ročník 26 Číslo 3/2018 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V květnu a červnu 2018 
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 Bohuslav Adámek, Praha 9 

 
sedmdesátiny 

pan František Čuchal, Praha 9 
 

jednasedmdesátiny 
Ing. Eduard Kadlec, Strakonice 

Ing. Michal Kříž, Praha 8 
Ing. Oldřich Podzimek, CSc., Praha 4 

pan Jaroslav Votava, Poděbrady 
 

dvaasedmdesátiny 
pan Miloš Černý, Praha 8 
pan Jiří Majer, Všenory 

 
třiasedmdesátiny 

Ing. Jan Novotný, Praha 6 
 

čtyřiasedmdesátiny 
pan Vladimír Kukačka, Sedlec-Prčice 

 
pětasedmdesátiny 

pan Gerhard Stenczel, Modletice  
pan Ing. Miroslav Vydra, Praha 4 

 
sedmasedmdesátiny 

pan František Bernard, Praha 4 
 

třiaosmdesátiny 
pan Jiří Fiala, Praha 4 

 
čtyřiadevadesátiny 

paní Marta Dufková, Praha 4 - 1 - 

Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
jsem velmi rád, že jsem měl možnost se v minulém měsíci potkat s mnohými z Vás 

jak na naší členské schůzi, tak na Aktivu revizních techniků—ART 2018. Obzvláště  
účast na ART 2018 mi udělala obrovskou radost, protože jsme opět pokořili rekord AR-
Tu v počtu účastníků a to jak z řad 
elektrikářů, tak i zástupců SUIP a 
TIČR. Jsem velmi rád, že naše každo-
roční akce navazuje na historii a stále 
stoupá její obliba u Vás elektrotechni-
ků. ART 2018 je za námi, ale my už 
pomalu přemýšlíme nad ART 2019, 
co nového pro Vás připravit, jaké 
lektory, atp. Tento rok přinesl i jednu 
novinku, tou novinkou bylo, že Prezi-
diální rada ESČ se rozhodla ocenit 
celoživotní práci Ing. Michala Kříže ve 
prospěch elektrotechniků a udělila 
mu „Čestné členství ESČ“. V tomto 
oceňování chceme pokračovat i do 
budoucna, protože se domníváme, že 
mezi námi a kolem nás je řada osob-
ností, kteří pro elektrotechniku sku-
tečně učinili mnoho a za jejich práci 
si zaslouží ocenění. 

O postupu při přípravě nové legislativy jsem informoval jak na ARTu, tak následně 
na členské schůzi. Pro ty z Vás, kteří jste se těchto našich akcí nemohli zúčastnit, si 
dovolím pouze krátce informovat, že se nyní nacházíme ve fázi, kdy sice všichni tvrdí, 
že se s novou legislativou počítá, ale v podstatě nejsou dostupné žádné nové informa-
ce, a to i z důvodu nejasné politické situace na příslušném ministerstvu. Až teprve ná-
sledující měsíce ukážou, zda práce mnoha lidí za posledních pár let bude přetavena v 
novou legislativu nebo zda  práce jako již po několikáté skončí v koši.  

  
Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 

GDPR - nařízení EK - ochrana osobních údajů  
GDPR - v poslední době velmi skloňovaná 4 písmena, někdo je nazývá sprostým 

slovem, jiný v nich vidí vidinu zisku, nicméně pravda je asi taková, že se jedná o po-
třebné nařízení Evropské komise, které ale nakonec nedopadne tam, kam bylo cíleno 
(velké korporace), ale mnohem více na malé a střední firmy, ale i živnostníky a spolky.  

Jak se GDPR dotýká ESČ? Velmi zásadně, protože samozřejmě i ESČ je správcem 
osobních dat svých členů a byť ESČ řádně osobní údaje spravovala po celou dobu 28 
let obnovené historie a nikdy jsme se neprovinili proti „českému“ Zákonu na ochranu 
osobních údajů, přesto jsou na nás novým nařízením uvaleny nové povinnosti i případ-
né likvidační sankce.  

Již od konce minulého roku Vás informujeme, že toto nové nařízení EK vstoupí v 
platnost 25. 5. 2018, což je datum, který se proklatě blíží. K tomu, abychom splnili v 
rámci možností požadavky nařízení, musíme učinit několik věcí, mnohé z nich zvládne-
me provést sami, nicméně  k jedné věci potřebujeme nezbytně Vaši součinnost. Potře-
bujeme od všech našich členů, obzvláště od těch řádných, písemný podepsaný souhlas 
se zpracováním Vašich osobních údajů. Na co takové údaje potřebujeme? Jako spolek 
jsme povinni vést evidenci členů, potřebujeme vaši adresu a vaše kontakty, abychom 
Vás mohli informovat, zasílat Vám Zkrat, časopis Elektro nebo Vám prostě jen popřát  
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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: 

16. 5. 2018 Sněm HK ČR v Ostravě  (prezident a tajemník delegáti na sněmu) 
17. 5. 2018 Přednáška prezidenta ESČ na téma nové plánované legislativní před-

pisy na FOR INDUSTRY v PVA v Praze Letňanech od 15:00. 
21. 5. 2018 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
4. 6. 2018 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb.  
4. 6. 2018 Bude zahájen kurz revizních techniků E2 (učebna SŠT Zelený pruh) 
6. 6. 2018 Bude zahájen kurz revizních techniků E4 (učebna SŠT Zelený pruh) 
9. 7. 2018 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 
6. 8. 2018 V sídle ESČ se uskuteční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. 

Kalendář akcí 

(Pokračování ze strany 2): 

k narozeninám. Jaké údaje o Vás tedy potřebujeme evidovat a od Vás požadujeme 
souhlas s jejich zpracováním? Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa 
trvalého bydliště, popřípadě doručovací adresa, telefon/mobil, e-mail, datum narození. 
Toto jsou základní osobní údaje, které nezbytně potřebujeme u každého člena evido-
vat. Případné další údaje pak evidujeme pouze v souladu s jeho podnikatelskými aktivi-
tami na základě speciálního souhlasu.  

Co se stane po 25. 5. 2018, pokud nebudeme mít od někoho podepsaný 
souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR? Máme dvě možnosti, 
možnost první, že nebudeme dělat nic a vše poběží jako dosud, ale pak se vystavuje-
me možné likvidační sankci za nedodržení GDPR, což je varianta pro vedení ESČ zcela 
neakceptovatelná. Zvolíme tudíž druhou variantu - u člena, u kterého nebudeme mít 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů budeme evidovat pouze data, která 
neumožní jednoznačnou identifikaci osoby, a to jméno, příjmení, rok narození a obec 
trvalého bydliště. Tyto údaje nevedou k jednoznačné identifikaci osoby, a tudíž se na 
ně nevztahuje ani GDPR. Tento rozsah evidovaných dat nám ale jakožto spolku 
nebude umožňovat plnit vůči danému členovi naše závazky i přesto, že bude 
mít řádně zaplacen členský příspěvek.  Nebudeme tedy schopni danému řád-
nému členovi zasílat žádné informace, Zkrat ani Elektro a jen velmi stěží bu-
deme schopni poskytnout slevy, které náleží našim řádným členům. 

Pokud jste dosud nevyplnili Souhlas se zpracováním osobních dat, který 
jsme již 2x společně se Zkratem zasílali jako přílohu, máte možnost si tento 
dokument stáhnout z našich internetových stránek na adrese: http://
www.elektrosvaz.cz/svaz, nebo si o jeho zaslání požádat telefonicky (244 
464 649 ) či e-mailem (esc@elektrosvaz.cz). Formulář k vyplnění dostanete i  
v sídle ESČ. Vyplněný souhlas je možný doručit osobně do sídla ESČ, zaslat 
poštou nebo naskenovat a zaslat e-mailem (esc@elektrosvaz.cz). 

Děkujeme těm, kteří již souhlas zaslali nebo ho v nejbližší době zašlou. Věřte nám, 
že ani pro nás to není příjemná byrokracie, která by nás bavila. 

Členství v Hospodářské komoře ČR 
Jedním z témat členské schůze, které bylo komunikováno v rámci informace o čin-

nosti ESČ za rok 2017, byla otázka povinného členství členů ESČ v  HKČR.  Na členské 
schůzi zazněl názor jednoho člena, který byl dotázán proč nepodepsal přihlášku do 
HKČR, když ho to nic nestojí, protože členský příspěvek HKČR je placen u individuál-
ních členů z příspěvku do ESČ. Odpověď toho člena byla, „že je nerad když je do něče-
ho nucen/tlačen, a proto nechce být členem HKČR.“ Tato odpověď nám jako vedení 
ESČ možná pomohla pochopit v čem je problém, proto bychom nyní rádi trochu po-
drobněji vysvětlili, jak to celé je. Není to tak, že nás HKČR do něčeho tlačí, ba naopak 
hospodářská komora nám před více jak 10 lety dala možnost státi se členy, ale za pod-
mínek, které platí pro všechny spolky stejně. Mezi ty podmínky patří i to, že chce-li se 
spolek stát členem HKČR, musí být i všichni jeho podnikající členové členy HKČR. Tato 
podmínka se nezměnila od našeho vstupu do HKČR a ESČ ji při vstupu do HKČR, při 
podpisu vstupu akceptoval. To, že jsme dlouhá léta toto ne zcela dodržovali není chy-
bou HKČR, ale naší - vedení ESČ včetně minulého a současného prezidenta. To že nyní 
toto HKČR kontroluje není šikana nebo nucení státi se členem, to je pouze kontrola 
dodržování pravidel, které jsou nastaveny téměř od samého vzniku HKČR stejně. Je 
pak věcí ESČ, abychom zvolili, zda chceme být tohoto součástí či nikoliv. Může se nám 
na fungování HKČR mnoho věcí nelíbit, ale jak prezidiální rada ESČ, tak členská 
schůze, když toto probírala, tak se vždy dospělo k závěru, že je pro ESČ prospěšné být 
součástí a moci věci ovlivňovat, ale to znamená  dodržovat pravidla. Vážení členové, 
obracím se na Vás z pozice prezidenta ESČ, prosím, pokud jste tak ještě neučinili, dej-
te nám, prosím, souhlas s Vaším přihlášením do HKČR (týká se podnikajících 
členů). Předem moc děkuji. Radek Roušar - prezident ESČ. 

http://www.elektrosvaz.cz/svaz
mailto:(esc@elektrosvaz.cz)
mailto:(esc@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   
21.5.2018, 4.6.2018, 9.7.2018 a 
6.8.2018 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-

pravného kurzu je 4. 6.2017.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

 

 AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 
2018 k aktuálním otázkám z oblasti legis-
lativních předpisů a technických norem 
týkajících se především provádění revizí 
elektrických zařízení se uskutečnil 18. 
dubna 2018 od 9:05. v konferenčním sále 
PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.  

 Aktivu se zúčastnilo více jak 100 
elektrotechniků, kteří vyslechli 5 odbor-
ných přednášek, shlédli expozice vystavo-
vatelů především z řad našich spolkových 
členů a probrali v družném rozhovoru s 
členy prezidiální rady ESČ i sami mezi se-
bou odborné otázky, které je trápí. 

ART 2018 

Program ART 2018 byl následující: 
1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel 
norem 

a) ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické insta-
lace nízkého napětí – Vnitřní elek-
trické rozvody, Změna Z1.   

 Upozornění na změny v souvislosti 
s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. 

b) ČSN 33 2000-7 Elektrické instalace 
nízkého napětí – Zařízení jednoúče-
lová a ve zvláštních objektech. 

 Novinky v části 7 souboru norem 
ČSN 33 2000. 

c)  Poznámky k ČSN 33 2000-5-51 ed. 
3 Elektrické instalace nízkého napětí 
– část 5-51: Výběr a stavba elek-
trických zařízení – Všeobecné před-
pisy 

 Důsledky nesprávného určení vněj-
ších vlivů – příklady z praxe. 

 
2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 

a) ČSN 33 2000-7-710 Elektrické in-
stalace nízkého napětí – Část 7-
710: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech – Zdravotnické 
prostory. 

 Praktické poznatky z prohlídek a 
zkoušek elektrických zařízení ve 
zdravotnických prostorech před 
uvedením do provozu. 

b) Nejčastější chyby v elektrických 
instalacích a nedostatky v revizních 
zprávách EZ. 

 
3. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ  

a)  Chystané legislativní předpisy pro 
oblast VTZ 

 
4. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., 

viceprezident ESČ 
a) ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické 

instalace nízkého napětí – Část 4-
41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem. 

 Uplatnění ochranných opatření 
v elektrických instalacích – změny 
proti předchozí normě  

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 26 PRAHA, květen 2018 ČÍSLO 3/2018 

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 

Zápis z Náhradní členské schůze ESČ 
Akce: 

• Náhradní členská schůze Elektrotechnického svazu českého, z.s., se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4, IČ: 004 18 072 

Místo a termín konání: 

• Konferenční sál PRE, Na Hroudě 4, Praha 10 

• 18. 4. 2018 14:30 - 16:30 hod. 

Členskou schůzi vedl a zápis pořídil: 

• Náhradní členskou schůzi v souladu s platnými Stanovami ESČ vedl prezident ESČ - Mgr. Radek Roušar 

• Zápis z členské schůze pořídil výkonný tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík  

• Zápis ověřili František Spálovský a Ing. Milan Kautský 

Na úvod Náhradní členské schůze ESČ prezident svazu všechny přítomné přivítal, vysvětlil, proč se Náhradní členská schůze koná, 
jaké má náležitosti, že dle platných stanov ESČ není členská schůze nejvyšším orgánem ESČ. Konstatoval, že Členská schůze svolaná 
na 18.4.2018 od 9:00 nebyla usnášení schopná, protože přítomno bylo méně než 50% řádných členů ESČ. Pro tento případ byla svo-
lána tato Náhradní členská schůze, která byla svolána v souladu s Občanským zákoníkem. Prezident dále informoval, že pro usnáše-
níschopnost Náhradní členské schůze není potřeba nadpoloviční většiny všech řádných členů a že pro přijetí stačí nadpoloviční většina 
přítomných. Omezením Náhradní členské schůze je, že její program musí být totožný s původním programem Členské schůze a nelze 
jej měnit. 

Program náhradní členské schůze byl následující: 
• 1/ Prezence účastníků 
• 2/ Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
• 3/ Informace o činnos  ESČ v roce 2017 
• 4/ Informace o plánech ESČ v roce 2018 
• 5/ Informace o hospodaření ESČ za rok 2017 
• 6/ Nové webové stránky ESČ (www.elektrosvaz.cz) 
• 7/ Diskuze 
 

Ad 1/ Prezence účastníků proběhla před zahájením Náhradní členské schůze (viz. prezenční listina). 

Ad 2/ Zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Ing. Jaroslav Ďoubalík, ověřovateli zápisu pak byli jednomyslně zvoleni František 
Spálovský a Ing. Milan Kautský. 

Ad 3/ V rámci třetího bodu prezident ESČ informoval o činnosti ESČ v rámci HK ČR (Živnostenská sekce, sekce VTZ, pracovní sku-
pina elektro), Elektrotechnického grémia, dále informoval o spolupráci s AMSP, v rámci které se v únoru 2018 tajemník ESČ Ing. Jaro-
slav Ďoubalík zúčastnil tzv. „Řemeslné rady“, která by se měla stát pravidelným setkáváním představitelů  spolků s premiérem. Prezi-
dent dále informoval o akcích pravidelně pořádaných - aktiv revizních techniků, školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektro-
technice a přípravných kurzech pro revizní techniky.   

Ad 4/ Prezident informoval, že plánem ESČ pro rok 2018 je pořádání pravidelných akcí tak jako doposud, a to minimálně v rozsahu 
jak je představil v bodě 3. této schůze za rok 2017, přičemž důraz chce klást na zvýšení počtu mimořádných školení a přezkoušení 
odborné způsobilosti mimo vypsané termíny přímo v jednotlivých firmách. Cílem roku 2018 je rovněž rozšíření členské základny o 
elektrotechnické podnikající subjekty. O plánech v oblasti internetové prezentace je v programu samostatný bod č. 6. 

Ad 5/ V rámci třetího bodu prezident informoval, že prezidiální rada ESČ na svém zasedání dne 3. 4. 2018 vzala na vědomí zprávu 
o hospodaření ESČ za rok 2017. Prezident následně informoval o zásadních informacích z hospodaření ESČ za rok 2017 (obrat 
2.371.680 Kč, účetnictví skončilo v drobném zisku, byla odvedena řádně daň za rok 2017, ESČ nemá žádné úvěry nebo jiné dluhy, 
veškeré závazky jsou řádně a včas hrazeny). 

Ad 6/ Prezident informoval, že jedním z hlavních plánů pro rok 2018 bylo vytvoření nových webových stránek, vzhledem k nastalé 
situaci se stávajícím redakčním systémem na kterém běžely staré stránky a který byl na přelomu roku ukončen. Nezbylo nic jiného 
než v rekordně krátkém čase zajistit nové webové stránky, což se povedlo a od druhého týdne v lednu 2018 má ESČ své nové strán-
ky. Plánem na druhé pololetí roku 2018 je pak zřízení sekce podnikajících členů na stránkách ESČ, kde budou prezentování řádní pod-
nikající členové, a to dle regionu a dle svého oboru. Cílem tohoto je nabídnout návštěvníkům stránek možnost najít si odborníka ze 
svého oboru a regionu,  řádným členům pak zajistit nové zákazníky a zakázky. 

Ad 7/ Závěrečným bodem schůze byla diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a tudíž v cca 15:30 prezident Náhradní členskou 
schůzi ukončil a poděkoval všem za účast.  
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