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Ročník 28 Číslo 2/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

Úvodní slovo prezidenta ESČ 
 Vážené členky, vážení členové ESČ, vážení čtenáři, 

 posledních pár čísel svazového zpravodaje jsem v podstatě stále dokola psal o přípravě nového zákona a už to bylo pro mne 
velmi náročné až stresující psát mnohdy stále to samé dokolečka a těšil jsem se na to, až legislativní proces bude dokončen a já se 
budu moci věnovat taky něčemu jinému, než jen nové legislativě, netušil jsem ovšem, že to vezme vše tak rychlý obrat. Ještě 12. a 
13. března jsem byl v Poslanecké sněmovně kvůli vyjednávání s jednotlivými poslanci ohledně Zákona. Mávnutím kouzelného proutku 
od 16.3.2020 zákon nikoho nezajímá a řešíme úplně něco jiného, a to různá Nařízení vlády související nikoliv s VTZ, ale s COVID 19. 

 Ano, je tomu bohužel tak. Aniž by to kdokoliv čekal, jsme v situaci, kterou neznáme a bohužel ještě stále není úplně jasné, kdy 
a jak skončí. Musíme najednou reagovat na zákazy a čelit věcem, které bychom nečekali ani v nejhorších snech. Musíme, ale pevně 
věřím, že úspěšně danou dobu přečkáme a společnými silami ji zvládneme.  

 I Elektrotechnický svaz český, z.s. musí reagovat na nastalou situaci. Na základě nařízení vlády je sídlo ESČ uzavřeno pro ve-
řejnost, protože spadáme do kategorie subjektů poskytujících služby. Paní Vítová i pan Ing. Ďoubalík jsou nadále k dispozici členům 
na telefonu (pevné linky jsou přesměrovány na mobil) a pokračují v práci z domova. Museli jsme rovněž omezit, změnit, či posunout 
termín řady našich akcí a činností.  

 V tomto mimořádném čísle svazového zpravodaje naleznete dvě výzvy, které jsem jako prezident ESČ zaslal Vládě ČR a samo-
správě. Bohužel ani jedna z nich nepadla příliš na úrodnou půdu. Dále v čísle naleznete podrobné informace k činnostem, které posky-
tujeme naší členské základně, informaci o posunutí Členské schůze, ale i Aktivu revizních techniků—ART 2020. Závěrečné strany jsou 
pak věnovány kompenzacím pro podnikatele. Je jich řada, ale osobně se obávám, že doba jejich náběhu bude tak dlouhá a adminis-
trativa tak složitá, že ve výsledku nezabrání zániku mnoha do této doby zdravých firem a živností.  

 Veškeré aktuální informace najdete vždy na úvodní stránce www.elektrosvaz.cz.  

 Pevně věřím, že všichni tuto šílenou dobu přečkáme ve zdraví, že nám karanténa nepřivodí psychické problémy, a že se v říjnu 
všichni potkáme v plné síle na členské schůzi a Aktivu revizních techniků a na dnešní dobu budeme již jen vzpomínat. Držte se! 

 

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 
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Dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR a vybraným ministrům ve věci pomoci podnikatelům (z 25.3.2020) 

Pro Předsedu vlády ČR – Ing. Andreje Babiše 
Pro Ministryni financí ČR - JUDr. Alenu Schillerovou, PhD 
Pro Ministryni práce a sociálních věcí – Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc. 
Pro Ministra průmyslu a obchodu - Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.  
Na vědomí: 
 Prezidentu HKČR a prezidiu HKČR 
 Vedení AMSP   

 
Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážený pane ministře, 
obracím se na Vás jako statutární představitel největšího elektrotechnického odborného spolku v ČR. Jsem v pravidelném styku 

s našimi členy a sám rovněž podnikám, takže dění v našem státě velmi sleduji. Chtěl bych Vám všem předně poděkovat za kroky, 
které činíte ve prospěch živnostníků a malých a středních podnikatelů. Bohužel se obávám, že právě řada živnostníků a malých a 
středních podnikatelů, se ale bohužel nedočká doby, kdy vstoupí Vámi navrhovaná opatření v platnost. Je sice pravdou, že některá 
opatření mají okamžitý účinek – odpuštění záloh, ale většina opravdu důležitých opatření se promítne nejdříve koncem dubna, někte-
rá jiná možná v květnu. To už tady ale řada živnostníků ani malých a středních podnikatelů nebude, resp. nebude podnikat. Oni totiž 
nezačnou mít problém v dubnu, nebo květnu, oni mají problém už dnes a musí ho dnes řešit. 

Situace mezi podnikateli se má tak, že živnostníci a malé a střední firmy pracující nebo dodávající služby pro větší podnikatelské 
subjekty mají už více jak měsíc problém s druhotnou platební neschopností. Oni práci a služby odvedli, řádně je vyfakturovali, ale nyní 
marně čekají na platbu. Především větší podnikatelské subjekty, mnohdy nadnárodní koncerny, totiž začaly očekávat problémy mno-
hem dříve než živnostníci a malé a střední podniky a už od poloviny či konce února přestaly proplácet menším subjektům faktury, 
protože samy začaly držet hotovost na „horší časy“. Díky tomu se dostává řada menších subjektů, které byly do února zcela ekono-
micky zdravé a stabilní, řádně vše platily (jak státu, tak dodavatelům i zaměstnancům), tak najednou se dostávají do druhotné pla-
tební neschopnosti, protože ony najednou nemají zaplacené faktury, které jsou dávno po splatnosti, finanční rezervy po měsíci bez 
příjmů docházejí. Mnoho podnikatelů už mělo problém zaplatit mzdy v březnu a odvést odvody související se mzdami, DPH a dalšími 
odvody, ale už vůbec nevědí, z čeho zaplatí mzdy v dubnu, leasingy, nájmy … atp., pokud jim nezačnou velcí odběratelé platit a ti 
nezačnou, dokud nebudou vidět světlo na konci tunelu, a to zatím nevidí, protože veškeré termíny se jen odkládají a prodlužují. Když 
k tomu ještě dodáme klesající novou poptávku po jejich službách, tak tento stav skutečně nemůže řada podnikatelů vydržet, a to i 
přes kroky, které činíte, podnikatelé potřebují věci začít řešit hned! 

Co je tedy nutno řešit a jak? Samozřejmě celková odpověď neexistuje, ale pár drobných opatření, které se dají udělat ihned, by 
moc pomohlo. 

· Druhotná platební neschopnost je sice věcí mezi povětšinou dvěma podnikajícími subjekty, ale výzva vlády, aby se obnovily 
platby obzvláště od velkých subjektů vůči malým, které se ve velké míře zastavily koncem února, by jistě pomohla. 

· Podnikatelé potřebují okamžitě pomoc ve formě úvěrů a je v podstatě jedno, jestli bezúročných nebo s rozumným úrokem od 
komerčních bank, ale bez zbytečných formalit. Ať jdete žádat o jakýkoliv úvěr, všude po Vás chtějí bezdlužnost vůči státu. Na 
straně ČSSZ problém není, ta se dostala do stavu, že potvrzuje bezdlužnost online, ale u FÚ je to nadlidský výkon i v dobách, 
kdy není vyhlášen nouzový stav, natož nyní. Každý podnikatelský subjekt má hlavního správce daní (konkrétního zaměstnance 
finanční správy), ale tento zaměstnanec nezpracovává všechny typy daní, ale jednotlivé daně má pak na starosti ještě další 
správce/správci daní, tedy další fyzické osoby, takže při současném nouzovém stavu, když požádáte o bezdlužnost, tak ji do-
stanete od FÚ v lepším případě za 14 dní (podnikatelé ale těch 14 dní v dané situaci nemají), protože se musí nejdřív dostavit 
do práce všichni jednotliví správci a potvrdit hlavnímu správci, že jejich daňový účet je v pořádku. Vzhledem k nastavení směn 
to může trvat opravdu dlouho a to nedej bože, aby se podnikatelský subjekt před nedávnem stěhoval a některé daňové účty již 
byly přestěhovány a jiné ještě stále na původním FÚ, není nic nenormálního, že po 5 letech od změny sídla se nacházejí někte-
ré nepoužívané daňové účty ještě stále u původního FÚ. Pokud toto nastane v současné době, tak se dočkáte tohoto potvrzení 
až po svém „podnikatelském pohřbu“ (žádný použitý údaj není smyšlený, vše se zakládá na aktuálních zkušenostech, např. 
konkrétní podnikatelský subjekt z okresu Praha – východ požádal o bezdlužnost 16.3.2020 a dnes se tento subjekt dozvěděl, 
že dříve než 30.3.2020 potvrzení nebude, protože do té doby nebudou potvrzeny veškeré daňové účty od všech zainteresova-
ných pracovníků FÚ). Prosím, nahraďme potvrzení bezdlužnosti třeba potvrzením spolehlivého plátce daní, u kterého nebude 
zkoumáno to, zda dluží na nějaké dani 126,50 Kč, ale to, zda dlouhodobě platí daně, a když se s nějakou platbou zpozdí, tak ta 
délka nepřesahuje 30 dnů a takové potvrzení nechť finanční úřady vystavují do 48 hodin od přijetí nebo nahraďme toto potvr-
zení čestným prohlášením podnikatele a zkoumejme až po odeznění krize, zda toto čestné prohlášení bylo oprávněné a případ-
ně následně sankcionujme osoby, které ho vystavily neoprávněně. 

· Stále dokola slyšíme, je nutno pomáhat jen postiženým touto krizí, opravdu myslíte, že v současné době existuje mnoho sub-
jektů, které nebyly alespoň částečně zasaženy? Věřte, že mnoho takových subjektů není, nicméně prokazování toho, jak který 
podnikatelský subjekt zasáhla tato krize, je zdlouhavé, mnoho věcí se projeví s odstupem času, jak se má prokázat druhotná 
platební neschopnost, pokles fakturace se může projevit až později …. Postiženi jsou skoro všichni, začněme pomáhat bez zby-
tečných byrokratických formalit, kdy musí podnikatel jako podvodník stále něco dokazovat. 

· S druhotnou platební neschopností je tu opět problém zvaný DPH. Dnes je 25.3.2020, tedy den, kdy má být podáno a také 
zaplaceno DPH za měsíc únor 2020. V měsíci únoru nebyly ještě podnikatelé postižení krizí, ekonomika běžela a podnikající 
subjekty fakturovaly a vznikla jim tak povinnost odvést DPH, jenže faktury vystavené v únoru, nejsou dosud povětšinou uhra-
zeny, podnikatelé tak mají dnes platit za něco, co ještě zaplaceno nedostali, jak se mají zachovat? Mají státu zaplatit DPH a 
využít k tomu své poslední rezervy nebo nezaplatit státu a ponechat si peníze na mzdy vyplácené v dubnu? Platba DPH 
z nezaplacených faktur je jeden z největších zločinů, kterých se EU, potažmo vláda ČR, dopouští na svých podnikatelích, a byť 
se to dlouhodobě ví, tak s tím stále nikdo nic nedělá! A v současné době je to jedna z věcí, která podnikatele likviduje.  

Je toho ještě mnoho, co by šlo udělat, ale pokud by se povedly vyřešit alespoň výše uvedené věci, mnoha podnikatelům by to 
pomohlo, a přesto by to nezabralo ani mnoho času ani mnoho peněz! Možná ještě poslední poznámka na závěr. Současný stav se 
dotýká velké řady lidí, mnoho lidí se ocitá v existenčních problémech, kdy řeší, za co si koupí zítra chleba a pokud nemáte jídlo pro 
svoji rodinu, přestávají Vás zajímat doporučení, zákazy a příkazy a nemáte daleko k trestným činům krádeže, rabování, pouličních 
výtržností … Zamezme tomu, přiznejme potřebným jednorázovou dávku tak, aby měli jistotu zač si koupí chleba. 
V Praze 25.3.2020 

Mgr. Radek Roušar - Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 
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Dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR, vybraným ministrům a místní samosprávě (z 27.3.2020) 

Pro Předsedu vlády ČR – Ing. Andreje Babiše 
Pro Ministra průmyslu a obchodu - Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.  
Pro představitele samosprávy ČR 
 
Na vědomí: 
 Prezidentu HKČR a prezidiu HKČR 
 Vedení AMSP  
   

 
 
 
Vážený pane premiére, 
vážený pane ministře, 
vážení představitelé samosprávy (zřizovatelé škol a školských zařízení), 
 
 
dovoluji si se na Vás obrátit v této těžké době s apelem odborné elektrotechnické veřejnosti a našich členů: „Elektrikáři nejsou příživníci, nejsme 

zvyklí stát s nataženou rukou a čekat na milodary a almužnu, chceme pracovat a své peníze si vydělat odvedenou prací, proto apelujeme na vládu a 
samosprávu, využijme prázdných budov škol, školek, jeslí a úřadů a nechme pracovat řemeslníky včetně elektrikářů! Každá z těch budov, si zaslouží 
nějakou formu údržby, opravy, či vylepšení standardu, což se za běžného provozu mnohdy dělat nedá. Podle dostupných informací, máme před sebou 
ještě zhruba 2 měsíce uzavření školských zařízení, následně možná měsíc výuky a dva měsíce prázdnin, stejně jako ve většině úřadů několik týdnů ome-
zeného provozu. Využijme tento čas smysluplně, zpřístupněme tyto objekty řemeslníkům z řad OSVČ a malých firem. Vypišme finanční programy pro 
zřizovatele a umožněme jim pořídit si do objektu to, co skutečně potřebují. Investujme peníze do potřebného a přitom podpořme podnikatele, kteří chtějí 
pracovat. Práce malých skupinek řemeslníků v jinak prázdných budovách je nejlepší formou pracovní karantény.“. Současná doba je mimořádná rovněž 
tím, že řada řemeslníků má nyní čas, nemusí se na jejich volné okénko čekat několik měsíců, mnozí jsou schopni začít hned. 

 
 
Elektrotechnický svaz český, z.s., je schopen prostřednictvím svých členů zajistit následující činnosti: 

· pravidelnou údržbu el. instalace, která by měla být optimálně činěna každý rok (vyčištění el. instalace, dotažení spojů, vizuální kontrola, …), 

· pravidelné či mimořádné provedení revize el. instalace, el. zařízení, LPS (hromosvodů) a spotřebičů,  

· komplexní rekonstrukci el. instalace (zde je ovšem nutná větší příprava – zabere více času a nemusí být stihnuto ve vymezeném čase) 

· v rámci modernizace se pak může jednat o následující činnosti: 

· výměna starého osvětlení za moderní úsporné osvětlení, včetně případného světelného auditu (tímto do budoucna je možno zajistit 
velké úspory ve spotřebě el. energie), 

· zvýšení bezpečnosti 

· Zřízení CCTV kamerových systémů,  

· EZS – elektronické zabezpečovací systémy 

· EPS – elektronická požární signalizace 

· EKV a DS – elektronická kontrola vstupu a docházkové systémy 

· Bezpečnostní a nouzové osvětlení 

· Parkovací a vjezdové systémy do garáží a areálů 

· Komunikační systémy 

· WIFI do škol a úřadů 

· Zřízení a vybavení IT učeben včetně vybavení, kabeláže …  

· a mnoho dalšího. 
 
 
Elektrotechnický svaz český, z.s., vyzývá i další odborné spolky, aby zjistili svoji členskou kapacitu a nabídli služby a produkty, které jejich členové 

umí nabídnout ve prospěch zkvalitnění provozu budov ve správě státu a samosprávy. Připojte se k této výzvě, společně tuto krizi lépe zvládneme. 
 
 
V Praze dne 27.3.2020 
 

 
 

 
 

 
___________________ 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 
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AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2020 
 

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

 
se uskuteční 29. dubna 2020 od 9:05 hod. 

se uskuteční 7. října 2020 od 9:05 hod. 
 v konferenčním sále PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4.  

 

Program ART 2020: 

Od 9:05  Slavnostní zahájení Aktivu revizních techniků - ART 2020, přivítání hostů, úvodní slovo tajemníka a prezi-
denta ESČ 

 

Od 9:10  Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT 

· Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich dopad na stanovení doporučených lhůt pravidelných 
revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika z pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2 

· ČSN 33 2000-7-709 ed. 2, změna Z3 – Přístavy a obdobné lokality 

 

Od 10:20 Ocenění za elektrotechnickou činnost a činnost pro ESČ 

· Udělení čestného členství v ESČ 

 

Od 10:40 Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR, člen TNK 22 

· Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických zařízení 

· Časté závady v elektrických instalacích 

 

Od 12:00  Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ, člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ  Hospodářské komory ČR 

· Jaké změny v právních předpisech pro oblast VTZ přinese pravděpodobně rok 2021 (srovnání současné právní 
úpravy a chystané legislativy) - aktuální informace o legislativním procesu 

· 3. a 4. vlna EET, na co se musí řemeslníci připravit 

 

Od 13:30 Krátká pauza na občerstvení 

 

Od 13:45 Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, předseda TNK 21 a člen ně-
kolika dalších technických normalizačních komisí. 

· Připravovaná TNI 33 2000-6 (komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2) 

· Netradiční zdroje elektrické energie, energetická účinnost elektrických instalací 

 

Součástí ART 2020 bude jako již obvykle i expozice  

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů. 

Pokusíme se zajistit i expozici poskytovatele služeb v oblasti EET. 

(Pořadatel si vyhrazuje právo čas a obsah přednášek upravit dle aktuální situace) 

Těšíme se na Vaši účast, více informací i na našich internetových stránkách www.elektrosvaz.cz. 

 

Pokud jste již zaplatili za účast na dubnovém ART 2020, o své peníze nepřijdete,  

platba byla automaticky přeúčtována na ART 2020 7. října 2020.  

ART 2020 
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Pozvánka na členskou schůzi ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v 
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi 
ESČ, která se uskuteční dne 29.4.2020 7.10.2020 od 9:00 do 
9:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 
2020) a členská schůze bude následně pokračovat od 15:00 do 
cca 16:30 v konferenčním sále PRE, na Hroudě 4, Praha 10. 

Program: 

· Prezence účastníků 

· Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

· Informace o činnosti ESČ v roce 2019 

· Informace o plánech ESČ v roce 2020 

· Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 

· Diskuze 

· Zodpovězení otázek k nové legislativě 

· Zodpovězení otázek k EET 

· Odborná diskuze 

 

Poznámka: 

· Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, 

nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně 
zaplacený členský příspěvek na rok 2020. 

Vážené členky, vážení členové, 

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v 
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou 
schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná 
na 29.4.2020 7.10.2020 od 9:00 bude neusnášeníschopná. 
Náhradní členská schůze se uskuteční dne 29.4.2020 7.10.2020 
od 15:00 hod. do cca 16:30 hod. v konferenčním sále PRE, na 
Hroudě 4, Praha 10. 

Program: 

· Prezence účastníků 

· Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

· Informace o činnosti ESČ v roce 2019 

· Informace o plánech ESČ v roce 2020 

· Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 

· Diskuze 

· Zodpovězení otázek k nové legislativě 

· Zodpovězení otázek k EET 

· Odborná diskuze 

 

Poznámka: 

· Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, 

nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně 
zaplacený členský příspěvek na rok 2020. 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a vydaným nařízením vlády ČR se jeví jako málo pravděpodobné, že by bylo 
možné 29.4.2020 uspořádat Aktiv revizních techniků—ART 2020 a Členskou schůzi ESČ, proto jsme již s předstihem pře-
sunuli obě akce na 7.10.2020. Další vývoj budeme nadále sledovat a o případných dalších změnách Vás budeme infor-
movat na stránkách www.elektrosvaz.cz. 

 

Oba mezinárodní veletrhy,  
 

pro které je ESČ odborným garantem,  
 

byly pro letošní rok zrušeny bez náhrady.  
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Přípravné kurzy a zkoušky RT 

 Dne 18.3.2020 kontaktoval prezident ESČ vrcholné představitele Technické inspekce ČR a Státního úřadu inspekce práce se 

žádostí, zda by nebylo možno vzhledem k nastalé situaci prodloužit osvědčení revizních techniků, kterým osvědčení končí v březnu a 

dubnu 2020, například o dva měsíce, aby zkoušku mohli podstoupit až v době, kdy se situace v ČR uklidní. Bohužel žádost nebyla 

vyslyšena s odůvodněním, že TIČRu nebylo zakázáno zkoušení, a že zkoušky probíhají nadále za zvýšených hygienických pravidel. Z 

tohoto důvodu rovněž SUIP není oprávněn osvědčení prodloužit. 

 

 

 Situace se ovšem nakonec změnila, snad i částečně díky svazové žádosti. Ředitel Technické inspekce ČR - Ing. Oldřich Küchler 

rozhodl s účinností od 23.3.2020 o následujících věcech: 

· TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání osvědčení, 

· TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování odborné způsobilosti, 

· po ukončení nouzového stavu bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání osvědčení, 

· přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému TIČR, před a během období platnosti 

nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů konání zkoušek s žadateli. 

 Na základě uvedeného sta-

noviska ředitele TIČR revizní techni-

ci, kterým skončila platnost osvěd-

čení v době nouzového stavu, tedy 

od 12.3.2020, mohou i nadále pro-

vádět svoji činnost v rozsahu pro-

padlého osvědčení, a to po dobu 

trvání nouzového stavu. Teprve po 

skončení nouzového stavu 

pozbydou tato osvědčení platnost a 

RT bude muset  absolvovat nové 

přezkoušení.  

 

 Vzhledem k zákazu shromaž-

ďování osob jsme rovněž dočasně 

přerušili pořádání přípravných kur-

zů. Březnový kurz byl přesunut na 

přelom dubna a května. Aktuální 

informace naleznete na stránkách 

www.elektrosvaz.cz. 

Nechce Vám zákazník zaplatit fakturu? 

Nechce Vám kamarád vrátit půjčku? 

I v těchto případech máme pro Vás řešení! 

Více informací na: http://www.elektrosvaz.cz/pro-cleny/moneytarget 
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Školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Pořádat školení a shromažďovat osoby je zakázáno, proto přicházíme s touto nabídkou pro elektrotechniky, kterým v blízké době kon-

čí osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vzhledem k situaci v ČR nemají jinou možnost toto osvědčení znovu získat na 

následující tři roky. Přicházíme tak tedy s tzv. "korespondenčním školením a přezkoušením" odborné způsobilosti. 

  

Komu je korespondenční školení a přezkoušení odborné způsobilosti určeno: 

· všem, kdo mají platné osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. a platnost tohoto osvědčení končí 

do 30.6.2020, 

· všem, kdo měl platné osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. a jeho platnost již skončila 

(osvědčení nesmí být propadlé déle než 2 roky), 

· a to pro osoby znalé pro samostatnou činnost dle §6, a pro osoby znalé s vyšší kvalifikací dle §7 a §8 do 1000V i bez omezení 

napětí v objektech třídy A i B, dále i §10. 

 

V současné situaci zatím nejsme schopni poskytnout následující školení a přezkoušení: 

· pro osoby poučené dle §4 (dosud je možno školit malé skupinky osob na pracovišti zaměstnavatele) 

· pro osoby znalé dle §5, které dosud nebyly držiteli osvědčení, 

· pro osoby ve zvláštních případech dle §11. 

 

Jak to celé funguje? 

·  Vyplní se elektronická přihláška. 

·  Do dvou pracovních dnů bude na uvedený e-mail zaslán dokument, kde naleznete: 

· adresu odkazu, kde naleznete školící materiály (včetně uživatelského jména a hesla), 

· zálohovou fakturu. 

· Po přihlášení na výše uvedeném odkazu budete mít možnost stáhnout školicí materiál, na jeho prostudování budete mít 5 pracov-

ních dnů a dále závěrečný test / testy. 

· Po zaplacení a odeslání zápisu o zkoušce, kam se vyplňují mimo jiné Vaše odpovědi k jednotlivým testům, dojde k vyhodnocení 

testů. Test je považován za splněný, pokud více jak 80% otázek daného testu je zodpovězeno správně. Pokud je zodpovězeno 

60% - 80% správně, proběhne s dotyčným zájemcem telefonní pohovor, který nahrazuje ústní pohovor. Test s méně jak 60% 

správných odpovědí je považován za neúspěšný, v takovém případě zájemce obdrží mailem náhradní test, který je nutno správně 

vyplnit minimálně z 80%. 

· Po zaplacení zálohové faktury a vyhodnocení všech stanovených testů kladně bude odeslána na e-mailovou adresu zájemce fak-

tura (potvrzení o zaplacení) a příslušné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (pokud někdo bude potřebovat jaký-

koliv dokument v originále, bude mu předán v sídle Svazu po skončení mimořádného stavu). 

Cena korespondenčního proškolení a přezkoušení 

Korespondenční 

proškolení 

a přezkoušení     

     

Cena: bez DPH s DPH 

Řádní členové ESČ bez ohledu na § 1.000,- 1.210,- 

dle § 6 do 1000V v objektech A 1.200,- 1.452,- 

dle § 7 nebo 8 do 1000V v objektech A 

(součástí §7 a §8 je vždy i §6) 
1.400,- 1.694,- 

Příplatek za VN +500,- +605,- 

Příplatek za objekty třídy B +500,- +605,- 

Příplatek za § 10 (projektování) +500,- +605,- 

Více informací na: www.elektrosvaz.cz/odborna-zpusobilost/mimoradny-stav 
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Podpora podnikatelů v době krize: 

V současné době existuje velká řada restrikcí, které všichni známe, protože se jim musíme přizpůsobit. Ale kromě restrikcí stále slyší-
me v médiích, že stát bude pomáhat podnikatelům. Bohužel zpráv je mnoho, úvah ještě víc, ale co vlastně platí a už je v praxi je, je 
mnohdy nedohledatelné. Pokusíme se tak zmapovat jednotlivé druhy podpory podnikatelů. Veškeré údaje uvedeny s platností k 
30.3.2020. 

 

Dne 27.3.2020 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny nové zákony související se současnou situací v boji s COVID 19. 

· Zákon č. 137/2020  - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  

· Zákon č. 136/2020  - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  

· Zákon č. 135/2020  - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020  

· Zákon č. 134/2020  - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů  

· Zákon č. 133/2020  - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epi-
demii v roce 2020  

 

Podpora v oblasti daní (gesce Ministerstva financí) 

· Daň z příjmů 2019:  

· Termín pro podání daňového přiznání není odložen, ale budou se automaticky promíjet pokuty a příslušenství, pokud 
bude podáno do 1.7. Pokud se daňové přiznání nepodá a daň nezaplatí do 1.7. poběží celá pokuta už od 1.4. !!!  

· Info MFCR: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf  

· podrobnosti: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav  

· Hodnocení: toto opatření odsouvá pouze povinnosti, ale nepřináší zásadní úlevu podnikatelům. 

 

· Zálohy na daň z příjmů splatné do 15.6.2020:  

· červnová záloha k 15.6. se nebude muset platit, je to automaticky zrušeno, není nutné FÚ speciálně žádat - viz. https://
www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 

· Hodnocení: Zcela pozitivní úleva pro podnikatele. Zálohy na daň z příjmu se platí většinou za čtvrtletí a jsou vypočítá-
ny dle zisku za předchozí rok. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat propad příjmů minimálně po dobu 3 měsíců, je od-
puštění jedné zálohy zcela adekvátní.  

 

· Daňová ztráta za rok 2020:  

· Pokud v roce 2020 budete mít daňovou ztrátu, půjde daňové zisky z let 2019 a 2018 kompenzovat touto ztrátou a do-
sáhnout tak vratky daně za daňové období 2018 a 2019, a to formou dodatečného daňového přiznání za roky 2018 a 
2019.  

· Hodnocení: zcela jistě všichni doufáme, že i přes výpadek způsobený COVID 19 bude naše podnikání na konci roku 
alespoň na nule, a tudíž bude tato úleva bezpředmětná. 

 

· Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení:  

· DPH – pokuty za pozdní podání (nebo nepodání) budou promíjeny pouze na základě žádosti, což nemusí dopadnout na 
všechny, bude záležet jaké Vaše další prohřešky jsou na FÚ evidovány.  

· Pokud víte, že nebudete moci momentálně DPH uhradit, můžete svého místně příslušného správce daně požádat 
o povolení posečkání úhrady DPH, popřípadě rozložení její úhrady na splátky a to dle § 156 daňového řádu. Žá-
dost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, jedná se o obecné podání. Po dobu posečkání pak nevzniká 
úrok z prodlení, ale pouze úrok z posečkané částky. Totéž platí i pro splátky. Správce daně pak může zcela nebo 
z části vzniklý úrok prominout. Požádat správce daně o prominutí úroku jste však oprávněni až po úhradě daně, 
v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Informace k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v 
souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 naleznete v Pokynu GFŘ č. D-44 a v Informaci GFŘ k promíjení úroků z 



- 9 - 

prodlení a úroků z posečkané částky.  

· Kontrolní hlášení - pokuta 1000 bude automaticky prominuta, ale ostatní pokuty jen na žádost. Tzn. že bude záležet 
na tom, kdy dojdou výzvy. Ale hlavně nemusí být prominuto - jen pro tzv. hodné subjekty bez minulých restů. Je možné 
bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním maximálně 4 
pracovní dny).  

· O prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem bude nutné žá-
dat!!! POZOR: !! odpověd MFCR: Pokud podáte pozdě kontrolní hlášení, ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném 
liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta po-
kuta ve výši 1 000 Kč.  

· Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na jejichž 
základě Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o 
prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsled-
ku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020 zdroj: https://
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-
odpovedi/dan-z-pridane-hodnoty  

· Hodnocení: úleva pro podnikatele pouze ve formě oddálení plateb, o kterou musí být ještě navíc žádáno. To je pomoc 
v současné době?  

 

· Elektronická evidence tržeb - EET:  

· EET je pozastaveno na dobu stavu nouze + na další 3 měsíce po jeho skončení, a to pro všechny. 

· Hodnocení: V danou chvíli skutečně není prostor, aby toto řemeslníci řešili, zaváděli a stávající profese žádaly o nové 
přístupové licence. Mohlo by zůstat zrušeno navždy. 

  

· Daň z nabytí nemovitých věcí:  

· prominutí pokuty za nepodání a příslušenství za pozdní platbu / u lhůt od 31.3. - do 31.7. - pokud bude podáno, zapla-
ceno do 31.8. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 

· v posledních dnech se začalo mluvit  o úplném zrušení této daně, ale zatím není o ničem rozhodnuto, ale na druhou 
stranu se mluví o zrušení odpočítatelnosti úroků z daně z příjmů, 

· Hodnocení: celkové zrušení této daně by bylo samozřejmě pozitivní, ale není to primární pomoc podnikatelům. 

 

· Silniční daň 

· začíná se v posledních dnech mluvit o odpuštění záloh na daň a odpuštění Mýta pro dopravce, zatím není legislativně 
ukotveno. 

· Hodnocení: Důležité opatření pro dopravce, ostatní podnikatele tato daň zásadním způsobem nezatěžuje. 

 

· Moratorium na platbu úvěrů, leasingů, hypoték a možná nájmů 

· V posledních dnech je z úst ministryně financí zmiňována možnost zavedení plošného moratoria na platbu splátek úvě-
rů, leasingů, hypoték, a to po dobu 6 měsíců pro všechny na základě zákona. Toto je připraven podpořit i guvernér 
ČNB. 

· V souvislosti s odkladem splátek hypoték se začalo mluvit i o odkladu plateb nájemného po dobu 6 měsíců s tím, že 
nájemné by následně bylo doplaceno ve splátkách v následujících 12-24 měsících. Nájemné v objektech měst je velmi 
často postiženým podnikatelům promíjeno na základě rozhodnutí místních samospráv.  

· Hodnocení: pokud by se skutečně v blízké době povedlo podnikatele na nějakou dobu zprostit placení úvěrů, byla by to 
obrovská pomoc, ale samozřejmě jako u všeho platí čím dřív, tím líp.  
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Podpora v oblasti zaměstnanosti (gesce MPSV a MPO) 

· OSVČ: Sociální a zdravotní pojištění, ošetřovné, měsíční dávka:  

· Sociální pojištění OSVČ:  

· Podání Přehledu za rok 2019 – dosud není známo, zda se termín pro podání Přehledu posouvá, či ne. Viz: 
https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi  

· Za období březen až srpen 2020 se snižuje pojistné na důchodové pojištění o částku 2.544 Kč u OSVČ podnikající 
na hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na důchodové pojištění jsou právě 2.544 Kč, tak za březen 
až srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.544 Kč.  

· Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu uleví OSVČ. 

 

· Zdravotní pojištění OSVČ:  

· Podání Přehledu za rok 2019 – termín se posouvá nejpozději do 3. 8. 2020  

· Zálohy na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020 se snižuje o částku 2.352 Kč u OSVČ podnikající na 
hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na zdravotní pojištění jsou právě 2.352 Kč, tak za březen až 
srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.352 Kč.  

· Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu uleví OSVČ. 

 

· Ošetřování člena rodiny OSVČ:  

· Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu 
ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím místně pří-
slušného živnostenského úřadu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu. Platí totéž, co pro zaměstnance, tj. dodat 
vyplněný formulář Žádosti o ošetřovné. Především pro děti do 13 let z důvodu uzavření školy, školky a to po ce-
lou dobu uzavření zařízení. 

· Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu pomůže OSVČ. 

 

· Měsíční dávka pro OSVČ 

· Měsíční dávka pro OSVČ zasažené vládními opatřeními ve výši 15.000,- Kč. Jedná se zatím o návrh bez bližších 
upřesnění. 

· Hodnocení: Pokud dávka přijde brzy, OSVČ pomůže, pokud se o ni bude jednat tak rozvážně jako o všem v 
tomto státě, tak už nebude mít komu pomáhat. 

 

 

 

· Zaměstnavatelé/zaměstnanci: Sociální a zdravotní pojištění, ošetřovné:  

· Ošetřování člena rodiny – zaměstnanci:  

· Po celou dobu uzavření škol a školek má nárok zaměstnanec na ošetřovné pro děti do 13 let. Zaměstnanec si ve 
škole vyzvedne formulář (část A. vyplní škola), vyplní část B., předá zaměstnavateli, který doplní další informace 
a zajistí předání na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Rodiče se mohou střídat.  

· Formulář ke stažení zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd a zde: https://www.cssz.cz/
documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b 

· Kalkulačku ošetřovného naleznete zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/
kakulacka_osetrovne_koronavirus.xlsx/a113212c-78f8-41ae-c330-eb7781cbcaeb 

· Hodnocení: Zcela určitě pomoc pro rodiče dětí i pro zaměstnavatele, kterým uzavření škol způsobuje velké pro-
blémy. 

 

· Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatelé:  

· Program „Antivirus“ bude aktivován od dubna zpětně za březen, viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-
firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove  
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· Program Antivir byl vládou již schválen, ale dodnes (30.3.2020) není metodika, tudíž vysvětlení postupu v jed-
notlivých  případech a celý program je víc jeden velký otazník než odpověď. Metodika má být projednána 
31.3.2020 a platit by celý balík měl od 1.4.2020 zpětně pro březen 2020. Je schválen na jeden měsíc, s tím, že 
se bude případně prodlužovat.  

 

· Hodnocení: Těžko se dá hodnotit, když není kompletní metodika, může výrazně pomoci, ale také vše může být 
jedna velká bublina, která kvůli administrativní zátěži nepomůže. Teprve až metodika a její uplatňování ukáže, 
zda bude celý program Antivir úspěšný. 
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 Ostatní podpora: 

· Datové schránky:  

· Pro všechny uživatele datových schránek je odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolá-
ní, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu). Možnost vzájemně posílat faktury, smlouvy, objednávky, potvr-
zení nebo certifikáty zdarma. Postup, jak posílání poštovních zpráv nastavit najdete zde: https://www.mvcr.cz/
docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART  

 

· Českomoravská záruční a rozvojová banka – bezúročný úvěr COVID I, II, III:  

· Bezúročný úvěr COVID I poskytovaný přímo ČMZRB už více jak týden ukončen, počet žádostí přesáhl množství aloko-
vaných finančních prostředků, byrokraticky náročný, o většině požadavků není zatím rozhodnuto. 

· Bezúročný úvěr COVID II poskytovaný komerčními bankami a garantovaný ČMZRB má zahájit 2.4.2020 a dnes 
30.3.2020) zveřejnil svá pravidla, která naleznete na:  https://www.cmzrb.cz/soubor/vyzva-covid-ii/ 

· Nelze čerpat pro společnosti se sídlem v Praze (Evropské fondy). 

· Bezúročný úvěr COVID III, Covid II. se ještě ani nerozjel a už se mluví o COVID III, jehož podmínky v tuto chvíli 
nezná ani ministr. 

· Hodnocení: Mnoho podnikatelů nechce úvěry z důvodu, že neví, z čeho by je spláceli, dosud hospodařili na „nulu“, co 
bude po oživení ekonomiky nevědí. Jiné podnikatele odradí byrokracie spojená s tímto programem. 

 

· Finanční úřady 

· Vyhlásily nouzový režim jako většina státní správy, úřední hodiny omezily na 2x3 hodiny denně, většinu věcí má podni-
katel řešit elektronicky, ale jak, když systém elektronické komunikace s FÚ není zcela dokončen. O bezdlužnost sice při 
znalosti pár drobností elektronicky požádáte, ale její vyřízení bude trvat minimálně 14 dní, protože různí správci různých 
druhů daní mají různě směny a dokud každý z nich nepotvrdí příslušný daňový účet, tak na bezdlužnost zapomeňte, 
natož pak na službu online. 

· Hodnocení: Uvědomuje si státní správa, že 14 dní může být ten rozdíl mezi fungující společností a společností v likvidaci 
v dnešní době? Při srovnání s ČSSZ zde musíme před ČSSZ smeknout, vzhledem k tomu, že její portál skutečně jede 
online a získání bezdlužnosti je většinou otázkou 48 hodin a bez poplatku na rozdíl od FÚ, který místo aby za svoji po-
malost byl státem pokutován, tak za bezdlužnost vybírá poplatek. Zkušenost členů v Praze a Středních Čechách.  

 

 

Zdroj: www.vlada.cz, www.mpo.cz, www.mpsv.cz, www.komora.cz, www.skcr.cz 
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ZKRAT 

SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, březen 2020 ČÍSLO 2/2020 (mimořádné el. vydání) 

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 

 

„Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá!“ 

Co ty vládo na to? 


