
Ročník 27 Číslo 5/2019 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V listopadu a prosinci 2019 
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. 

Sedmdesátiny 

pan Jindřich Bakos, Čerčany 

pan Jaroslav Foltýn, Chodov 

 

 

Dvaasedmdesátiny 

pan Zdeněk Krpelán, Vestec 

    

      

Třiasedmdesátiny 

pan Jan Divoký, Praha 4 

  

       

Čtyřiasedmdesátiny 

pan František Holý, Teplá 

   

        

Devětasedmdesátiny 

pan Petr Pelant, Liberec 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
v den, kdy píši tento úvodník, máme první adventní neděli, blíží se nám tedy svátky 

a konec roku. Konec roku znamená i příchod roku nového, a proto bude tento svazový 
zpravodaj věnován především našim plánům pro příští rok. Naleznete tak na dalších 
stránkách informaci o předpokládaných termínech přípravných kurzů revizních techni-
ků, o školeních odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 
Tématem posledních měsíců je rovněž nový připravovaný Zákon o bezpečnosti prá-

ce v souvislosti s provozem VTZ. Jak již jsem Vás posledně informoval, zákon je nyní v 
Poslanecké sněmovně, kde čeká na projednání. Byl zařazen na zářijovou i listopadovou 
schůzi, kde ovšem nebyl projednán a nyní je opět zařazen na schůzi, která začala 
26.11.2019, nicméně ani na této schůzi není jeho projednání jisté. Kromě samotného 
projednání zákona v Poslanecké sněmovně je ale rovněž důležité připravit kvalitní poz-
měňovací návrh Zákona pro druhé čtení v Poslanecké sněmovně, protože jak jsem Vás 
již informoval posledně, návrh Zákona po úpravě legislativci obsahuje řadu věcných 
problémů. Jednáme tak tedy velmi usilovně na MPSV, SUIP a TIČR, abychom připravili 
kvalitní pozměňovací návrh. Vše nasvědčuje tomu, že mnoho problémů se nám podaři-
lo již vyřešit a panuje na nich shoda jak s MPSV, tak i se SUIP. Neshoda do dnešního 
dne panuje v oblasti projektantů. Už jsem vzdal snahu, aby projektanti byli samostat-
ným stupněm odborné způsobilosti, zde narážím na zásadní odpor SUIP, proto jsem se 
snažil, aby bylo alespoň konstatováno, že projekční činnost smí provádět osoba znalá s 
praxí - vedoucí elektromontér, aby byla zajištěna alespoň základní odbornost pro pro-
jektanty. To bylo původně akceptováno, ale dle posledních informací ani tento návrh 
nebyl přijat. Budu o toto i nadále bojovat, ale je to velmi složité. Dalším sporným bo-
dem je definice odstraňování závad zjištěných při revizi. Poslední návrh SUIP je, že 
revizní technici by měli stanovovat lhůty pro odstranění závad, které bezprostředně 
neohrožují bezpečnost provozu, což dlouhodobě při jednáních odmítáme, protože by to 
na revizní techniky přeneslo neakceptovatelnou míru hmotněprávní a trestně právní 
postižitelnosti. Stejně tak odmítáme, že veškeré zjištěné závady mají být odstraněny 
bezodkladně, tedy v řádech dnů, což u některých závad není vůbec realizovatelné. 

Dovolte, abych Vám závěrem svého úvodního slova popřál krásné svátky a 
úspěšný vstup do roku 2020. 

 
Mgr. Radek Roušar 

Prezident ESČ 

Prezident ESČ přednáší o chystané legislativě  
na Konferenci BOZP v hotelu Olympik 



- 2 - 

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.  

Školení dle vyhl. 50/1978 Sb. v roce 2020 

 I v roce 2020 bude ESČ provádět školení a přezkoušení odborné způsobilosti v 
elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb.  

Pravidelné termíny školení a zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. 
pro rok 2020 před odbornou zkušební komisí ESČ jsou: 

1. pololetí 2020 2. pololetí 2020 

6. 1.2020 

13.1.2020 

3.2.2020 

17.2.2020 

2.3.2020 

16.3.2020 

6.4.2020 

20.4.2020 

4.5.2020 

18.5.2020 

15.6.2020 

13.7.2020 

17.8.2020 

21.9.2020 

5.10.2020 

19.10.2020 

2.11.2020 

16.11.2020 

7.12.2020 

14.12.2020 

Poznámka: Pro skupinu více jak 10 elektrotechniků jsme schopni připravit a zajistit 
školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. 
v individuálním termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak i jiném místě dle přání zákazní-
ka. 
 
Prezence:    od 7:30 do 8:00 
Zahájení školení:   8:00 
Zahájení přezkoušení:  cca v 15:00 (po ukončení školení) 
Místo konání:   Učebna ESČ (7.patro), Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 
4 (GPS souřadnice: 50.0387700N, 14.4244103E). Vstup hlavním vchodem Akademie 
řemesel Praha - Střední technická škola (uprostřed přízemní budovy), na recepci proti 
předložení průkazu totožnosti obdržíte chip, který Vám umožní vstup do výškové budo-
vy, kde se v sedmém patře nachází učebna ESČ.  
 
Cena: Ceny školení a přezkoušení se již několik let nezměnily a naleznete je v následu-
jící tabulce: 

Činnost Rozsah 
Cena v Kč 

bez DPH s DPH 
Přípravný kurz zaměřený na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle vyhl. 
č. 50/1978 Sb. 1.000,- 1.210,- 

Zvýhodněná cena přezkoušení pro řádné členy ESČ 

Přezkoušení  bez ohledu na požadovaný rozsah   500,-  605,-  

Cena přezkoušení pro registrované členy ESČ a pro nečleny 
 Pro EZ do 1000 V v objektech třídy A 

Přezkoušení         

dle § 4  500,- 605,- 
dle § 5, 6,7 700,- 847,- 
dle § 8  1.000,- 1.210,- 
dle § 10 1.000,- 1.210,- 

dle § 10 současně s §§ 6, 7 nebo 8  1.200,- 1.452,- 

dle § 11 odst.1 (asistenti v laboratořích)  700,- 847,- 

dle § 11 odst.2 (experimentální práce na vědeckých, 
výzkumných a vývojových pracovištích)  700,- 847,- 

dle § 11 odst.3 (učitelé, kteří používají EZ pod napětím)  500,- 605,- 

Příplatky   
EZ bez omezení napětí 300,- 363,- 
EZ v objektech třídy B  500,- 605,- 

Poznámka: Řádným členem je individuální nebo spolkový člen, který má pro daný 
kalendářní rok zaplaceny členské příspěvky v plné výši. 
Poplatek se hradí zásadně před zahájením zkoušky (resp. školením) s tím, že v rámci 
stanoveného poplatku se připouští dvě opravné zkoušky. 
 

Přihlášku a další informace naleznete na www.elektrosvaz.cz. 

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  
9.12.2019, 16.12.2019 a 6.1.2020  
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 20.1.2020.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 
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Nechce Vám zákazník zaplatit fakturu? 

Nechce Vám kamarád vrátit půjčku? 

 

Přípravné kurzy RT v roce 2020 

Elektrotechnický svaz český pořádá pro nové i stávající revizní techniky přípravné kur-
zy ke zkouškám revizních techniků. V rámci kurzů jsou revizní technici připravováni 
předními elektrotechnickými odborníky a tvůrci norem na písemnou i ústní část zkouš-
ky. Kurzy revizních techniků jsou dle rozsahu rozděleny takto: 

• třídenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E4A,  

• třídenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E3A,  

• šestidenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E2A,  

• jednodenní rozšiřující kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E1A. 

Přihlášky do*: První týden: Druhý týden: Zkouška**: 
Kurzy E2A v roce 2020 

6.1.2020 20.1.-24.1.2020 27.1.2020 28.1. nebo 29.1.2020 
9.3.2020 23.3.-26.3.2020 30.3.-31.3.2020 1.4. nebo 2.4.2020 
18.5.2020 1.6.-4.6.2020 8.6.-9.6.2020 10.6. nebo 11.6.2020 
24.8.2020 7.9.-10.9.2020 14.9.-15.9.2020 16.9. nebo 17.9.2020 
9.11.2020 23.11.-26.11.2020 30.11.-1.12.2020 3.12. nebo 4.12.2020 

Kurzy E4A v roce 2020 
6.1.2020 22.1.-24.1.2020  28.1. nebo 29.1.2020 
9.3.2020 25.3.-26.3.2020 31.3.2020 1.4. nebo 2.4.2020 
18.5.2020 3.6.-4.6.2020 9.6.2020 10.6. nebo 11.6.2020 
24.8.2020 9.9.-10.9.2020 15.9.2020 16.9. nebo 17.9.2020 
9.11.2020 25.11.-26.11.2020 1.12.2020 3.12. nebo 4.12.2020 

6.1.2020 23.1.-24.1.2020 27.1.2020 28.1. nebo 29.1.2020 

9.11.2020 26.11.2020 30.11.-1.12.2020 3.12. nebo 4.12.2020 

Kurzy E4A v roce 2020 

9.3.2020 26.3.2020 30.3.-31.3.2020 1.4. nebo 2.4.2020 
18.5.2020 4.6.2020 8.6.-9.6.2020 10.6. nebo 11.6.2020 
24.8.2020 10.9.2020 14.9.-15.9.2020 16.9. nebo 17.9.2020 

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky 
na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu. 
 
** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro 
zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce vyu-
žít tohoto mimořádného termínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín 
zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mi-
mořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke 
zkoušce zařizuje ESČ. 

Kategorie Přípravný kurs: Max. sleva ESČ*: Zkouška TIČR**: 

E2A 14.520,- vč. DPH 3.600,- 5.100,- / 3.300,- 

E3A 8.470,- vč. DPH 1.800,- 3.600,- / 1.800,- 

E4A 8.470,- vč. DPH 1.800,- 3.600,- / 1.800,- 

Ceník přípravných kurzů revizních techniků a zkoušek u TIČR pro rok 2020: 

* Sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze sva-
zových stanov. 
** Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro nové 
žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech je 1.800,- Kč. Tento po-
platek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte 
cca 2 týdny před zkouškou. 

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 27 PRAHA, prosinec 2019 ČÍSLO 5/2019 

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 

Členské příspěvky pro rok 2020 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských příspěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny tak-
to: řádný individuální členský příspěvek za rok 2020 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2020.    

 Individuální 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. 

 V řádném individuálním členském poplatku je již zahrnut příspěvek ve výši 50,- Kč za každého individuálního člena, který je 
podnikatelem, ve prospěch Hospodářské komory České republiky. 

 

 Spolkový příspěvek pro rok 2020 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do 28.2.2020, pokud není smluvně domluveno jinak. Na 
členské příspěvky se nevztahuje DPH. Spolkovým členům bude během ledna 2020 zaslána faktura, na základě které uhradí členský 
příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ. 

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 příspěvek pro ná-
sledující rok. 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.  

Vážené členky, vážení členové Elektrotechnického svazu českého, z.s., 

dovolte, abychom Vám popřáli pohodové a příjemné prožití vánočních svátků  

a do roku 2020 mnoho osobních i pracovních úspěchů.  

Pevně doufáme, že nám i v novém roce zachováte přízeň  

a i v roce 2020 pro vás budeme partnerem  

při Vašem elektrotechnickém růstu.  

To vše a navíc mnoho zdraví Vám přeje  

Za prezidiální radu ESČ: 

 

 

 

 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident ESČ 

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

