
Ročník 28 Číslo 5/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V červnu až září 2020 
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. 

Padesátiny 
pan Roman Hančl, Praha 3 

 
Sedmdesátiny 

pan Karel Čermák, Karlovy Vary 
pan Vladimír Křivka, Praha 5  

 
Jedenasedmdesátiny 

Ing. Ladislav Tichý, Praha 9 
 

Dvaasedmdesátiny 
pan Rostislav Kretek, Frýdek–Místek 

Ing. Petr Plitz, Chrudim 
 

Třiasedmdesátiny 
Ing. Jan Hájek, Praha 5 
Ing. Michal Kříž, Praha 8 

Ing. Oldřich Podzimek, CSc., Praha 4 
pan František Spálovský, Praha 10 

  
Čtyřiasedmdesátiny 

pan Miloš Černý, Praha 8 
pan Jiří Majer, Všenory 

 
Pětasedmdesátiny 

pan Jan Nováček, Praha 9 
 

Šestasedmdesátiny 
pan Antonín Wagner, Praha 9 

 
Devětasedmdesátiny 

Ing. Slavoj Svoboda, Čelákovice 
 

Osmdesátiny 
pan Antonín Svoboda, Praha  

 
Šestadevadesátiny 

paní Marta Dufková, Praha 4 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
kdysi dávno před více než 20 lety jsem na jedné pražské diskotéce na zdi viděl ná-

pis: „Zastavte zeměkouli, já chci vystoupit!“ Tehdy jsem byl mladý a přišlo mi to vtip-
né, proto si tento pohled pamatuji dodnes, nicméně nikdy by mě nenapadlo, že ve 
svých 41 letech budu mít přesně ten pocit, že chci vystoupit, protože se planeta zbláz-
nila. Rok 2020 je prostě divný po všech stránkách a myslím si, že je na čase, abychom 
otočili pověstný list a načali rok 2021, který snad bude jiný a lepší.  Staré české příslo-
ví, které bohužel není v doslovné verzi publikovatelné říká, že „Když se něco kazí, tak 
se to kazí najednou!“ Bohužel i toto přísloví platí i pro mě, nechám-li stranou součas-
nou situaci v ČR, ale i celém světě ve vztahu ke COVID 19, tak bohužel ani pro mě 
samotného není toto období ničím jednoduchým. Za poslední dva měsíce jsem pod-
stoupil několik zdravotních vyšetření, která nedopadly vůbec pozitivně a bylo mi několi-
krát zopakováno příslušnými doktory, že bych měl minimalizovat jak psychickou, tak 
fyzickou zátěž a především opustit veškeré funkce, které způsobují stres, protože stav 
mimo jiné mého srdce, ale bohužel i některých dalších orgánů, není vůbec dobrý a op-
timálně bych měl zůstat doma a pobírat nemocenskou nebo invalidní důchod. Když 
jsem to slyšel poprvé a poté následně, bylo to hodně zdrcující. Nicméně postupem času 
jsem se z toho oklepal, přijal jsem informaci, že můj zdravotní stav je neoptimální a že 
do konce života budu zobat hromady prášků, nicméně to nic nemění na mé odhodla-
ností pokusit se dokončit v čele Svazu minimálně toto své funkční období a i nadále 
hájit zájmy podnikatelů a především elektrikářů. Proč to tady píši? Proč Vám zde sdělu-
ji své čistě osobní problémy? Důvod je prostý, na mou hlavu padá kritika, že jsem ne-
citlivý a že vůbec nemyslím na rizikové skupiny - seniory a nemocné, když kritizuji 
současnou situaci okolo COVID 19. Tito kritici ovšem nevědí, že dle odborníků vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu patřím mezi nejvíce ohroženou skupinu. Přesto sou-
časná opatření nechápu a hodlám proti nim bojovat, především proti těm nelogickým a 
nesmyslným. Více o tom, jak se angažuji v této věci, naleznete v zadní části zpravoda-
je. 

 
Přes všechno, co se okolo nás děje jsem pyšný na tým mých spolupracovníků, pro-

tože se nám povedlo vždy najít způsob, jak pomoci našim členům i široké elektrotech-
nické veřejnosti i přes restrikce, které platily. Obzvláště pyšný jsem na naše on-line 
školení, které jsme v době karantény zavedli a které si jejich účastníci hojně pochvalu-
jí. Myslím si, že je velká škoda, že s koncem restrikcí zájem o tyto on-line služby opa-
dá. 

 
V oblasti legislativy není nyní nic nového, protože v Parlamentu nyní probíhají po-

slanecké prázdniny. Aktuální informace o nově připravované legislativě naleznete na 
našich stránkách (http://www.elektrosvaz.cz/zákon). Přednášku na toto téma budu mít 
rovněž na ART 2020, který se uskuteční 7.10.2020. Zde Vám přednesu kompletní aktu-
ální informaci k této problematice a také Vám prozradím své vlastní zkušenosti z legis-
lativního procesu. 

 
Jak jistě víte,  museli jsme v dubnu 2020 zrušit členskou schůzi ESČ a ART, uvnitř 

zpravodaje naleznete aktualizované pozvánky na obě akce, které se uskuteční 
7.10.2020. 

 
Dne 31.7.2020 proběhl volební sněm HK ČR, gratuluji panu Ing. Vladimíru Dlouhé-

mu, CSc., k opětovnému zvolení na další tříleté období. I mě se povedlo obhájit man-
dát člena představenstva HK ČR. Více informací naleznete na následující straně. 

 
Přeji Vám všem hezký zbytek léta a snad klidný blížící se podzim. 

Radek Roušar - prezident ESČ 

http://www.elektrosvaz.cz/z
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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.  

Volební sněm HK ČR 2020 

 

VÝSLEDKY VOLEB ORGÁNŮ HK ČR DNE 30. ČERVENCE 2020  
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2020 - 2023  

 
Prezident HK ČR  

• Dlouhý Vladimír Obvodní hospodářská komora Praha 5  
 
Viceprezidenti HK ČR  

• Jakubský Radek Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje  

• Pommer Roman Cech obkladačů ČR  

• Prouza Tomáš Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  

• Štefl Michal Krajská hospodářská komora jižní Moravy  

• Zajíček Zdeněk ICT Unie  
 
Členové představenstva HK ČR  

Všeobecná sněmovna  
• Bauer Martin Krajská hospodářská komora Libereckého kraje  

• Dvořák Filip Hospodářská komora Praha 1  

• Dvořák Miroslav Jihočeská hospodářská komora  

• Chottová Ivana Krajská hospodářská komora Střední Čechy  

• Jochman František Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje  

• Kolek René Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje  

• Matějíček Jan Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje  

• Mraček Jan Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje  

• Paděra Vítězslav Krajská hospodářská komora Pardubického kraje  

• Plachý Martin Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina  

• Rychtar Luděk Krajská hospodářská komora jižní Moravy  

• Švamberk Bohuslav Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje  

• Zatloukal Robert Krajská hospodářská komora Zlínského kraje  

• Židek Zdeněk Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji  
 
Sněmovna společenstev  
• Barák Pavel Asociace českých herních vývojářů  

• Březina Pavel Svaz českých a moravských spotřebních družstev  

• Havrdová Jana Česká komora fitness  

• Krejčiříková Zuzana Teplárenské sdružení ČR  

• Mikl Martin SČS – Unie nezávislých petrolejářů  

• Nepraš Václav Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm  

• Petzl Zdeněk Sdružení automobilového průmyslu  

• Roušar Radek Elektrotechnický svaz český  

• Rychtaříková Tereza Výbor nezávislého ICT průmyslu  

• Sedláček Stanislav Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu  

• Schön Jaroslav Společenstvo kominíků ČR  

• Stárek Václav Asociace hotelů a restaurací ČR  

• Šafařík-Pštrosz Alexander Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací  

• Žatečka Pavel Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR  

Dne 30.7.2020 proběhl odložený volební 
sněm, který se konal v nových prostorách 
pražského O2 Univerzum v Libni.  

 
Staronovým prezidentem HK ČR se stal 

Vladimír Dlouhý. Pro ESČ je jistě pozitivní, 
že prezident ESČ obhájil pozici člena před-
stavenstva HK ČR, přičemž získal třetí nej-
vyšší počet hlasů přítomných delegátů.  



AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2020 
 

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

 
se uskuteční 7. října 2020 od 9:05 hod. 

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

Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

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 na našich internetových stránkách www.elektrosvaz.cz. 

Náhradní termín - ART 2020 
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Tento příspěvek pro Vás připravil 
nový spolkový člen ESČ společnost: 
 
HDL Automation s.r.o. 
 Italská 1800/35 
 120 00 Praha 2 
  
 IČ: 25115103,  
 DIČ: CZ 25115103 
 
 tel: (+420) 227 201 763 
 E-mail: info @hdla.cz  
 www.hdl-automation.cz 

Náročné světelné scény a jejich ovládání: 
 Rozvody pro ovládání světel jsou rutinní záležitostí, kterou řeší dnes 
a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení 
nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktní-
mi vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to 
regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické. 

 Regulace jasu vede na požadavek stmívačů, které 
mohou být v provedení jednoúčelového přístroje neboli 
stmívače nebo využívající systém světelné sběrnice, nej-
častěji DALI. Použití DALI sběrnice je čím dál běžnější 
a přednost sběrnice se projeví tehdy, když je světel 
k ovládání větší množství, i když jde jen o pouhé spínání 
bez požadavku na stmívání. 
V uvažovaných případech většího množství světel 
s určitými nároky na ovládání případně i automatickou 
regulací jasu není klasické řešení pomocí samostatných 
vypínačů nebo stmívačů optimální. Realizovatelné jistě je, 
ale za cenu vyššího počtu samostatných přístrojů, a tedy 
i nákladů na materiál a vyšší instalační pracnosti. Nasaze-
ní sběrnice DALI navíc klade požadavek speciálních ovlá-
dacích prvků DALI, (nikoliv v ceně kolébkového vypínače) 

a přitom nevyřeší případné zákaznické požadavky na automatickou regulaci jasu, které jsou čím dále častější. Obvyklým požadavkem 
je vyrovnávání jasu v místnosti při změně jasu venkovního osvětlení, nebo v jednodušším případě sepnutí osvětlení při poklesu okol-
ního jasu, nebo řízení osvětlení podle denní hodiny nebo přítomnosti osoby, anebo dokonce určitá kombinace všeho vyjmenované-
ho. Je zřejmé, že poslední zmíněné funkce už jednoúčelovou elektronikou řešit nejdou, a proto se užívá systémů pro automatizaci 
budov, známých též pod marketingovým pojmem „chytré domy“. Těch je celá řada, od tzv. proprietárních (tudíž nekompatibilních 
s jinými výrobci) po jediný, celosvětově normalizovaný systém KNX. Jednou z překážek využití takových systémů je jeho nastavení, 
které vyžaduje vyšší kvalifikaci, někdy dokonce jednoduché programování. 
 
 Systém Buspro značky HDL vyniká mezi řadou systémů pro automatizaci budov stavebnicovou koncepcí, která snižuje náklady 
na nezbytné minimum a dále právě jednoduchostí nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektric-
kých instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na 
minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za před-
pokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které český distribu-
tor tohoto systému (fa. HDL Automation s.r.o) nabízí zdarma. 
 
 Buspro se používá celosvětově, ilustrativním příkladem použití v České republice jsou nedávné instalace provedené firmou L. 
Kret s.r.o (www.kret.cz). Jedna z nich je rekonstrukce osvětlení tiskárny Akcent na Praze 5, viz obr. 2. Vzhledem k povaze výroby je 
na kvalitu osvětlení kladen důraz, přičemž úspory energie byly pochopitelně na pořadu dne také. Proto byly použity kvalitní LED zdro-
je se stmíváním řízeným analogovým napětím 0–10 V. Řídicí napětí poskytuje patřičný modul Buspro (HDL-MRDA0610.432). Všechny 
další komponenty řízení Buspro včetně ovládacího nástěnného panelu s displejem jsou pospojeny v libovolném pořadí čtyřžilovým 
sdělovacím kablíkem, sloužícím jako systémová sběrnice. Osvětlení je ovládané panelem Buspro s displejem viz obr. 3. Kromě ručního 
přepnutí na požadovanou úroveň světla lze zvolit režim AUTO, kdy se úroveň osvětlení udržuje v optimální hladině, která je měřená 
senzorem světelné intenzity Buspro. Výsledkem, kromě zajištění světelné pohody, je úspora elektřiny.  

Obr. 1 Příklad nástěnného 
ovladače HDL řady iTouch. 
Individuálně nastavitelné barvy 
podsvícení dotykových bodů 
indikují stav zapnuto/vypnuto. 
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Obr. 3 Nástěnný panel v tiskárně umožní 
zapnout 2 úrovně osvětlení anebo přepnout 
na automatickou regulaci. 

Obr. 2 Výrobní hala tiskárny Akcent s LED osvětlením a automatickým řízením jasu  

mailto:@hdla.cz
http://www.hdl-automation.cz
http://www.kret.cz)
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 Jiným příkladem úspěšného nasazení systému Buspro je ovládání osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. Zadáním 
provozovatele bylo tlumit osvětlení ve 4 úrovních a možnost blokovat ovladač umístěný v hale z hlavního ovladače v recepci. Žádaná 
vlastnost je v systému Buspro snadno nastavitelná a současně lze na displejích ovladačů zobrazovat symboly odpovídající stavu osvět-
lení, viz obr. 4. Rekonstrukcí výrazně poklesly náklady na elektřinu. Např. při natáčení zápasu do ČT sport postačovala úroveň 70 % 
osvětlení.  

Obr. 4 Osvětlení Městské sportovní haly v Mladé 
Boleslavi a způsob jeho ovládání. 

 V obou uvedených případech byl k ovládání použit typ nástěnného panelu řady DLP, jeden z mnoha, které Buspro nabízí. Vybí-
rat lze z panelů s displejem a bez displeje, s dotykovým ovládáním nebo s klasickými tlačítky atd., viz více na:  
https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/buspro/ovladaci-panely.  
 
 Společnost HDL Automation s.r.o. bude vystavovat na veletrhu ForArch v září v Praze – PVA Letňany. Zájemcům 
rovněž nabízí bezplatné školení systémové instalace HDL Buspro. 

(Autor: Ing. Jiří Ullsperger, HDL Automation s.r.o.) 

Staňte se partnerem HDL Automa on s.r.o. 

Proč se stát partnerem HDL 

• Rozšíříte si nabídku o kvalitní a komplexní řešení v oblasti automatizace budov 

• Získáte nové obchodní příležitosti 

• Získáte partnerské smluvní ceny a další bonusy 

• Můžete využít podporu našich odborníků - konzultace, pomoc v terénu 

• Získáte technickou dokumentaci výrobků včetně instalace (postup, časová náročnost) 

• Náš showroom je vám k dispozici 

• Můžete se účastni bezplatných a pravidelných školení v českém jazyce, školení v angličtině je hrazen 

• Budeme vás prezentovat na našich www stránkách 
 
Pro více informací navštivte naše webové stránky: 
 

https://www.hdl-automation.cz/pro-partnery 

https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/buspro/ovladaci-panely
https://www.hdl-automation.cz/pro-partnery
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Výzva vedení HK ČR / výzva vládě: 

Prezident ESČ zaslal na konci srpna novému vedení HK ČR následující dokument, ve kterém je žádá o učinění uvedených kroků ve 
směru k vládě ČR, a to z důvodu blížícího se jednání HK ČR a zástupců epidemiologů a vlády ohledně nových opatření, která mohou 
být zavedena v průběhu podzimu a zimy. 

Vážený pane prezidente, vážení viceprezidenti, vážený pane tajemníku Úřadu HK ČR, 
 
dovolte mi, abych Vám úvodem poblahopřál ke zvolení do nejužšího vedení HK ČR a popřál Vám mnoho štěstí v této funkci. V po-

lovině dubna jsem předchozímu vedení zaslal návrh na projednání výzvy Vládě ČR, jejímž hlavním apelem bylo, aby Vláda ČR zveřej-
nila poznatky a dostupná fakta týkající se pandemie COVID - 19, o které opírá své restrikce. Než minulé vedení tuto moji výzvu pro-
jednalo, začala vláda opatření rozvolňovat a zdálo se, že podobná výzva již není zapotřebí. 

 
Nyní jsme ovšem skoro o půl roku dále, blíží se nám podzim a zima a my opět slýcháme, že je nezbytné zavést nové restrikce, 

nová opatření a mnoho podobných vět. Nikdo nám ovšem neodpověděl proč? Nikdo nám neodpověděl na otázky, které jsem navrho-
val již v dubnu vznést. Máme tu sice již 6 měsíců trvající festival nic neříkajících vládních tiskových konferencí, nicméně informace se 
nám dostávají kusé, bez souvislostí, mnohdy zavádějící. K čemu jsou podnikatelům informace o počtu infikovaných, kteří, kdyby ne-
podstoupili test, tak ve více než 95% z nich neví o žádných symptomech. Jak už jsem psal v dubnu ve své výzvě, v ČR umírá každý 
rok cca 112 000 osob, což představuje 307 osob každý den a odhaduje se, že zhruba 2 500 osob zemře v průměru každý rok na 
chřipku. Na začátku jsme měli cca 1000 osob hospitalizovaných v nemocnici s prokázanou infikací COVID -19, nyní jich dlouhodobě 
máme 120-150, většina z nich ovšem je hospitalizována úplně z jiné příčiny a COVID - 19 je jen přidruženým problémem. 

 
Podnikatelé jsou beze sporu největší obětí toho, co se děje od března v tomto státě, ale samozřejmě i po celém světě. Nyní je ale 

důležité se zaměřit na domov, na Českou republiku a snažit se ji co nejdříve postavit na nohy, což s neustálou hrozbou nových a no-
vých restrikcí jde jen velmi těžko, obzvláště pokud jsou restrikce měněny tak rychle jako u nás a nikdo vlastně nic nevysvětluje. Chá-
pu, že situace v jiných státech, které jsou mnohdy vzdálené tisíce kilometrů od nás, kde platí úplně jiná pravidla a návyky je situace 
mnohem horší než u nás, ale to přeci z pohledu většiny podnikatelů není důležité, pro naše podnikatele je důležitý stav v České re-
publice, kde máme určité hygienické návyky, kde máme nějakou proočkovanost, kde máme zdravotnictví na nějaké úrovní a určitý 
počet lůžek na obyvatele. Měly by nás tedy zajímat poznatky a zkušenosti především našich domácích odborníků a nezabývat se tolik 
tím, co se dělo nebo děje v Čině, Americe, či Brazílii. Situace u nás nebude nikdy stejná jako u nich, protož u nás existují jiné podmín-
ky. 

 
Nechci si hrát na doktora, nechci posuzovat nebezpečnost tohoto viru, to musí udělat jiní, ale na druhou stranu jsme zástupci pod-

nikatelů, jsme největší organizace podnikatelů, která je tu navíc ze zákona, a proto se domnívám, že je naší povinností zajistit našim 
členům jasné informace, které poskytne naše vláda na základě poznatků našich odborníků, nesmí to ovšem dopadnout jako doposud, 
kdy jeden vládní odborník řekne něco, druhý to zneguje a třetí použije oblíbenou formuli: „Na to máme ještě málo informací, nevíme“. 
Pokud po půl roce boje s virem odborníci nic nevědí, což nám představitelé různých epidemiologických týmů předvádějí velmi často, 
tak by je měla vláda nahradit, beztak je řada z nich v konfliktu zájmů, protože sedí v různých správních a dozorčích radách různých 
farmaceutických firem, či snad dokonce společnosti, která o sobě tvrdí, že je největší distributor vakcín v ČR. Ptejme se tedy skuteč-
ných odborníků, resp. Vláda by se měla ptát skutečných odborníků, to jsou ti, kteří se den co den o tyto pacienty starají a kteří mají 
výborné výsledky v jejich léčbě. 

 
Čeští podnikatelé si po tom půlroce chaosu již zaslouží informace, stejně jako si zaslouží jasnou vizi, co bude a kam směřujeme. 

Vláda by měla slyšet jasně, že podnikatelé toho již mají dost. Že mají dost nejistoty, kdo co nového vymyslí, aniž by to vysvětlil a 
zdůvodnil. Není přeci možné měnit názory ze dne na den. Pokud vláda něco činí, musí vědět proč to činí a mít to odborně podložené, 
pokud vláda neví, co činí, tak ať radši nedělá nic.  

 
Mohl bych jistě dlouze psát a popisovat, co podnikatelům vadí, s jakými nesmysly musí bojovat, to víme v podstatě všichni z naše-

ho každodenního kontaktu s nimi, většina z nás i z vlastní zkušenosti. Nyní je na čase, aby vláda pocítila, že už to takto nejde. Poža-
dujme proto, prosím, aby předložila podnikatelům: 

• jasná data a informace z České republiky, ze kterých bude vyplývat, proč byly prováděny minulé restrikce, proč byly tak dlou-
ho udržovány, 

• pokud mají být zavedeny nové restrikce, tak aby byly řádně vysvětleny a zdůvodněny a podloženy fakty 

• a hlavně, aby byl předložen podnikatelům celkový záměr toho, kam se má dospět, kam směřujeme a co je cílem, není přeci 
možné žít v současné nejistotě do nekonečna. 

 
V příloze tohoto dopisu (na další straně ZKRATU) si Vám dovoluji předložit návrh znění výzvy Vládě ČR. Prosím zvažte ji,  případně 

ji doplňte či upravte. Hlavně nepromarněme nyní tuto dobu a upozorněme vládu nyní, tedy dříve, než zde budeme mít opět řadu dal-
ších  a protichůdných opatření, která budou navíc platit jen pro někoho a pár vyvolených bude mít výjimku, protože umělo lépe řvát 
než jiní.  

 
Předem moc děkuji, že se budete zabývat tímto mým podnětem a hlavně, že v jeho duchu budete s vládními představiteli a jejich 

odborníky jednat. 
  
 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 

Člen představenstva HK ČR 
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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  
21.9.2020, 5.10.2020 a 19.10.2020  
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 23.11.2020.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážený ministře zdravotnictví, 

obracíme se na Vás jménem členů Hospodářské komory ČR i jménem níže podepsa-
ných začleněných odborných spolků v následující věci: 

Situace v České republice v souvislosti s pandemií COVID - 19 kladla a ještě stále 
klade na naše členy enormní zátěž a mnohdy do cesty jejich podnikání staví omezení, 
která nejsou slučitelná s jejich podnikáním. Nechceme zde polemizovat s tím, zda je-
jich zavedení bylo, či nebylo oprávněné nebo zda bylo možno řešit celou situaci jinak, 
to je dnes bezpředmětná debata. Jsme v situaci, kdy v ČR jsou již více jak 6 měsíců 
zaváděna a rušena opatření, která podnikatelská veřejnost až doposud zcela striktně 
dodržovala a očekávali jsme, že nám budou postupně zaváděná opatření vysvětlována 
a budeme moci o nich jednat. Bohužel situace je taková, že ani po více jak 6 měsících, 
kdy tato pandemie zasáhla ČR a její důsledky začaly tvrdě dopadat, mnohdy až exis-
tenčně, na české podnikatele a ekonomiku, nevíme z oficiálních zdrojů více než 
v polovině března. Na naše členy se valí různé dezinformace ze všech stran a oni mar-
ně hledají skutečné informace. Stavu rozhodně nepřispívá ani situace, kdy se věci mě-
ní ze dne na den a informace od různých představitelů vládního týmu se různí až vylu-
čují. Podnikatelé konečně potřebují znát fakta, aby mohli své podnikání řídit a připravit 
na budoucnost.  

Vynecháme-li skutečnost, že data zveřejňovaná v oficiálních statistikách nejsou 
dávána do souvislostí a jsou vykřikována snad s jediným účelem vyděsit, tak z těchto 
dat nemůže průměrně inteligentní občan České republiky naprosto pochopit, proč bylo 
paralyzováno české zdravotnictví, proč jsou lidé omezování na svých základních prá-
vech, natož pak, proč jsme zastavili velkou část ekonomiky. Jaká data nám chybí? Kde 
je skutečná hrozba? Jaká jsou skutečná data, která se vztahují k České republice? 

• Jakým způsobem se šíří COVID – 19, jaké jsou skutečně hlavní způsoby přeno-
su z člověka na člověka, jak dlouhá je nutná expozice člověka pro jeho infiková-
ní. Jaké činnosti jsou pro přenos nejrizikovější. 

• Kolik skutečně osob zemřelo na COVID – 19 v ČR, resp. u kolika osob byl CO-
VID – 19 přímou příčinou smrti? 

• Kolik osob zemřelo za stejné období na jiné choroby, protože jim nebyla kvůli 
COVID - 19 poskytnuta řádná péče nebo péči v nemocnici tyto osoby nevyhle-
daly kvůli strachu z nákazy COVID – 19? 

• O kolik osob se navýšil počet úmrtí za měsíc březen - červenec 2020 oproti 
průměru předchozích let? 

• Kolik zemřelých s pozitivním testem na COVID – 19 by zemřelo i bez přítom-
nosti  COVID – 19 v řádech několika dnů, v řádech týdnů, měsíců? 

• Proč provádíme preventivní opatření plošně a nezaměříme se na rizikové skupi-
ny, když více jak 95% obyvatelstva ČR infikaci ani nezaznamená. 

• Jaký je průběh opakované nákazy? Je možné konstatovat, že průběh je slabší 
nebo silnější při opakované nákaze? Opakované chycení virové nákazy přeci 
není nic nenormálního, běžně existují jedinci, kteří během jedné zimy onemocní 
dvakrát i třikrát stejným kmenem chřipky. 

• Jaký se očekává další vývoj? A hlavně, jaký je cílový stav? Kam směřuje ČR, 
kdy budeme moci od jakýchkoliv opatření upustit, vzhledem k tomu, že se nedá 
očekávat, že by nás tento vir opustil sám dobrovolně. 

Je jasné, že pokud někdo činí nějaké rozhodnutí, rozhoduje na základě v danou 
chvíli dostupných informací a málo kdo asi může zpochybňovat rozhodnutí učiněná 
v první polovině března 2020 vzhledem k tomu, že v dané době byla k dispozici pouze 
data ze zahraničí, jejichž relevance se nyní jeví velmi pochybně. Dnes jsme ovšem o 
více jak 6 měsíců dál, máme mnoho nových informací, resp. má je vláda, protože 
v České republice máme řadu odborníků, kteří je vládě a hlavně MZČR poskytli, nicmé-
ně vláda tyto informace neposkytuje dále a podnikatelská veřejnost stejně jako občané 
žijí v nejistotě, neznalosti, a jsou všudypřítomně obklopováni různými spekulacemi a 
prapodivnými teoriemi. 

Vážená vládo, ve světle výše uvedených informací a faktů, dovolujeme si Vás nalé-
havě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají a hlavně budou 
opírat Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které vysvětlí občanům i podnikate-
lům Vámi zamýšlené kroky a opatření. Podzim bude náročný, ale pokud mají přijít dal-
ší omezení, než je zavedete, tak je vysvětlete. Škod už bylo napácháno dost. Nezapo-
mínejte na to, že ten kdo plní státní kasu nejsou úředníci, ale podnikatelé, kteří odvá-
dějí daně. Odpovědi odborníků my nevíme, máme málo informací atp., nejsou pro 
podnikatele již nadále akceptovatelné. Pokud vláda nemá informace, měla by vyměnit 
osazenstvo různých poradních týmů a místo odborníků z řad členů správních nebo 
dozorčích rad farmaceutických firem nebo distributorů vakcín, obsadit tyto pracovní 
skupiny odborníky, kteří skutečně léčí pacienty a mají vlastní zkušenost, jak se tento 
vir skutečně chová. Podnikatelé už nejsou připraveni akceptovat další restrikce, pokud 
jim nebudou řádně vysvětleny důvody pro jejich zavedení, stejně jako to, k čemu po-
vedou!  

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, září 2020 ČÍSLO 5/2020 

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 jakožto statutární zástupce ESČ  v 
souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi 
ESČ, která se uskuteční dne 7.10.2020 od 9:00 do 9:05, kdy 
bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2020) a člen-
ská 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 činnos  ESČ v roce 2019 

• Informace o plánech ESČ v roce 2020 

• Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 

• Diskuze 

• Zodpovězení otázek k nové legisla vě 

• 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 7.10.2020 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní člen-
ská schůze se uskuteční dne 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 činnos  ESČ v roce 2019 

• Informace o plánech ESČ v roce 2020 

• Informace o hospodaření ESČ za rok 2019 

• Diskuze 

• Zodpovězení otázek k nové legisla vě 

• 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 

Nový termín odložené členské schůze v roce 2020 

 Vážené členky, vážení členové,  
 vzhledem k aktuální situaci v ČR, 
prosím, sledujte naše webové stránky, kde 
budete informování o aktuální situaci jak ve 
vztahu k členské schůzi, tak i Aktivu reviz-
ních techniků - ART 2020.  
 V současné době jsou podmínky 
nastaveny tak, že jedinou podmínkou je 
použití roušky, ale situace se může ještě 
změnit. 

Případné informace naleznete zde: 
http://www.elektrosvaz.cz/covid19 

V první půli tohoto roku oslavili svá půlkulatá nebo kulatá životní jubilea paní Hana Vítová (60), Ing. 
Jaroslav Ďoubalík (75) a pan Jiří Fiala. Vzhledem k pandemii COVID 19 nebyl v prvním pololetí pro-
stor pro oslavy, proto oslava přišla až v červenci. Všem třem přejeme ještě jednou vše NEJ! 
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