
Ročník 28 Číslo 6/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V říjnu až prosinci 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. 

Šedesátiny 
pan Zdeněk Kovář, Kostelec n/L 

Ing. Jiří Stehlík, Cheb 
 

Sedmdesátiny 
pan Josef Svatoš, Beroun 
pan Karel Vokáč, Cheb 

 
Jedenasedmdesátiny 

pan Jindřich Bakos, Čerčany 
pan Jaroslav Foltýn, Chodov 

Ing. Jaroslav Molák, Rousínov 
 

Dvaasedmdesátiny 
pan Václav Bartoš, Raspenava 

 
Třiasedmdesátiny 

pan Zdeněk Krpelán, Vestec 
  

Čtyřiasedmdesátiny 
pan Jan Divoký, Praha 4 

pan Pavel Vyskočil, Praha 4 
 

Pětasedmdesátiny 
pan František Holý, Teplá 

 
Osmdesátiny 

pan Petr Pelant, Liberec 
 

Čtyřiaosmdesátiny 
pan Jiří Bartoš, Kutná Hora 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 

Vážené členky, vážení členové, 
 
blíží se nám konec roku 2020 a nevím jak Vy, ale já už se opravdu těším na to, až 

tento rok skončí. 31.12.2020 bych nejradši stisknul tlačítko RESET a celý rok vymazal a 
dal ho celý znova.  Bohužel se obávám, že vzhledem k tomu, jaká nás vede „parta od-
borníků“, tak by to asi nedopadlo o moc lépe, takže nám nezbývá než doufat, že rok 
2021 bude lepší a naše vedení se poučí z chyb tohoto roku. Jak se říká, naděje umírá 
poslední.  

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

dovolte, abychom Vám popřáli pohodové a příjemné prožití vánočních svátků  

a do roku 2021 mnoho osobních i pracovních úspěchů.  

 

Pevně doufáme,  

že nám i v novém roce zachováte přízeň  

a i v roce 2021 pro vás budeme partnerem  

při Vašem elektrotechnickém růstu.  

To vše a navíc mnoho zdraví Vám přeje  

prezidiální rada ESČ. 

Členské příspěvky pro rok 2021 

 Stejně jako v předešlých letech, ani letos nedochází ke změně v členských pří-
spěvcích. Členské příspěvky jsou stanoveny takto: řádný individuální členský příspěvek 
pro rok 2021 činí 1200 Kč ročně a je splatný do 28.2.2021.    
  
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 2021 činí 5.000,- Kč a je splatný rovněž do 
28.2.2021, pokud není smluvně domluveno jinak. Na členské příspěvky se nevztahuje 
DPH. Spolkovým členům bude během ledna 2021 zaslána faktura, na základě které 
uhradí členský příspěvek v souladu se smlouvou o spolkovém členství v ESČ.  
 
 Vážíme si všech našich řádných (platících) členů a jsme si plně vědomi, 
že situace podnikatelů je v současné době složitá, pokud jste se dostali do 
finanční situace, která Vám neumožňuje zaplatit včas členský příspěvek pro 
rok 2021, napište nám na esc@elektrosvaz.cz a my Vám splatnost členského 
příspěvku prodloužíme až do 31.12.2021 a budou pro Vás platit všechny výho-
dy řádného člena. 

(pokračování na straně 2) 

mailto:esc@elektrosvaz.cz
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Elektrotechnický svaz  
český, z.s. („ESČ“) 

ESČ je nezávislou právnickou 
osobou - spolkem, která se řídí svými 
stanovami a právním řádem České 
republiky, sdružující právnické a fyzic-
ké osoby působící ve všech oblastech 
elektrotechnické činnosti v České re-
publice i v zahraničí. 

 
ESČ je zapsaným spolkem dle záko-

na č. 89/2012 Sb. s působností na 

území České republiky, 
a plní tudíž funkci živ-
nostenského elektro-
technického společen-
stva ČR. 

ESČ byl založen na ustavující 
schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla 
ukončena násilným rozpuštěním 
svazu v roce 1951. 

 
K obnovení činnosti došlo v roce 

1990, kdy byly v únoru 1990 zare-
gistrovány první novodobé stanovy u 
Ministerstva vnitra ČR.  

 
Cílem ESČ je prosazování a obha-

jování společných zájmů svých čle-
nů, zvyšování profesionální úrovně 
cestou rozvíjení vědecké, technické, 
odborné a obchodní spolupráce a 
vytváření podmínek pro zapojení 
široké elektrotechnické veřejnosti do 
osvětové, normotvorné a legislativní 
činnosti. 

 
ESČ je autorizovaným živnosten-

ským společenstvem Hospodářské 
komory České republiky pro oblast 
elektrotechniky. 

 
ESČ poskytuje svým členům řadu 

výhod a služeb. Mezi hlavní výhody 
řádných členů (tj. členů, kteří mají 
pro daný kalendářní rok řádně za-
placeny členské příspěvky) patří: 

• řádní členové ESČ mají 
právo být voleni nebo jme-
nováni do orgánů ESČ, a to 
po splnění podmínek stano-
vených stanovami, 

• mají nárok na slevu na 
akcích pořádaných ESČ, 
jako jsou pravidelné aktivy 
revizních techniků, školení 
a přezkoušení dle vyhlášky 
50/1978 Sb., přípravné 
kurzy pro revizní techniky, 
atd., 

• mají nárok na slevu u part-
nerů ESČ, 

• řádní členové ESČ mají dále 
nárok na tzv. „členský bo-
nus“, kterým je v současné 
době bezplatné zasílání 
časopisu ELEKTRO.  

Rok 2020 byl velmi těžký jak pro Vás, tak i pro ESČ. Byli jsme vystaveni řádě věcí, 
které by nás ještě před rokem ani nenapadly, že mohou nastat. Jaro nás všechny za-
stihlo nepřipravené, a tak jsme improvizovali a doufali jsme, že přes léto a podzim se 
vše uklidní a vrátí do normálu, bohužel tato představa byla lichá.  

 
Budu-li mluvit jen za ESČ, tak myslím, že můžeme být na ten rok, co je skoro za 

námi, pyšní, protože se nám povedlo udělat více změn a novinek než za předchozích 5 
let mého vedení. Přes veškeré problémy a vládní restrikce se nám povedlo zachovat 
provoz svazu po celých 11 měsíců a pevně věřím tomu, že i poslední měsíc zvládneme. 
Přes všechny investice do vybavení, které jsme museli provést, abychom mohli zavést 
online služby a přes všechny výpadky příjmů, které nastaly kvůli restrikcím vlády, jsem 
si dnes jistý, že svaz zakončí rok bez dluhů, veškeré naše závazky (faktury) budou 
zaplacené.  

 
Po celý rok jsme se Vás snažili informovat o aktuální situaci, upozorňovat Vás na 

možnosti a hlavně zajišťovat naše služby pro Vás tak, aby i přes restrikce jsme byli 
nadále Vaším odborným partnerem a pomocníkem. Já sám osobně jsem vyzval 3x vlá-
du ke krokům, které by pomohly řemeslným oborům v nastalé situaci. Bohužel odezva 
žádná. Opakovaně jsem opět vyzýval už v srpnu Prezidium HK ČR, aby konalo, že je 
nutno působit na vládu, aby se neopakovalo jaro, bohužel jsem byl sám a někteří kole-
gové mě označovali dokonce za blázna, že chci znát plán, když nikdo neví co bude, že 
chci jasná pravidla … . S hořkostí v duši teď koukám na ty samé lidi, kteří se na mě 
koukali skrz prsty a měli mě za blázna, jak nyní exhibují v televizi a používají mé myš-
lenky. Proč je nemohli akceptovat již v létě, měl bych být rád, že je pochopili aspoň 
nyní.  

 
Nelze však hledět jen do minulosti a smutnit, rok 2020 je tvrdá zkušenost pro 

všechny z nás, ale je to i výzva pro budoucnost. Dlouho jsme na Svazu zvažovali, zda 
má smysl plánovat na příští rok termíny akcí, tak jako jsme to činili v minulých letech, 
kdy vždy v prosinci jsme měli naplánovaný harmonogram akcí na příští rok. Letos se to 
jevilo jako zbytečné, protože žijeme v době, kdy nikdo nevíme, co bude zítra, jak se 
vyspí pan premiér, jak se vyspí ten který ministr, jakou nohou vstane nějaký geniální 
matematický prognostik, či vědec kdejakého původu a zaměření placený ze státních 
peněz. Jakou katastrofickou vizi a scénář zas někdo vymyslí. Opravdu v nás začal pře-
vládat názor, že plánovat se nedá a rok 2021 bude ve znamení stanovování krátkodo-
bých termínů. Před pár dny jsem si ovšem uvědomil, že to bych se choval jako naše 
vláda, což rozhodně nechci, takže na zadní straně tohoto zpravodaje naleznete plán 
akcí našeho svazu na celý rok 2021. Mějte prosím na paměti, že všechny akce jsou 
plánovány jako živé online vysílání, které proběhne snad za všech okolností a umožní-li 
to restrikce vlády, tak proběhne ve stejný termín i prezenční forma a účastníci budou 
mít možnost si zvolit jestli využijí online nebo prezenční formy. Vzhledem k zakoupení 
licence na aplikaci Zoom, která umožňuje nejenom vysílat přednášky, ale i komuniko-
vat s účastníky tak můžeme tímto způsobem i provádět zkoušky. 

 
V případě školení, zkoušení a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. to bude od 

nového roku vypadat následovně. Ve stanovený termín začne v 8:00 online živé vysílá-
ní z naší učebny, která bude buď prázdná nebo zaplněná zájemci (pokud to restrikce 
dovolí a bude prováděn živý kurz). Účastníci prezenční formy budou moci klást dotazy 
přímo lektorovi, online účastníci budou moci poslat dotazy lektorovi písemně přes chat 
a dotazy budou zodpovězeny hromadně. Kolem 14. hodiny obdrží prezenční účastníci k 
vyplnění písemný test, online účastníci jej dostanou mailem. Po napsání a odevzdání 
testu (online účastníci po odeslání testu mailem) proběhne ústní zkouška, online účast-
níci ústní zkoušku složí prostřednictvím aplikace zoom. Prezenční účastníci obdrží 
osvědčení do ruky, online účastníci jej obdrží elektronickou poštou. Zachována bude i 
varianta školení v době dle možností klienta - prostřednictvím předtočených videí.  

 
Kurzy revizních techniků budou probíhat stejně jako školení dle vyhlášky 50/1978 

Sb., tedy primárně online živým přenosem, pokud to bude možné, tak zároveň i pre-
zenčně. Online účastníci mohou položit otázky písemně a budou vždy zodpovězeny 
hromadně na konci dne. Zkouška RT probíhá před komisí TIČR, zásadně prezenčně. 

 
Jedinou výjimku, u které skutečně ještě nevíme jak ji uspořádáme, je Aktiv reviz-

ních techniků - ART 2021 a Členská schůze ESČ. V případě těchto dvou akcí Vás bude-
me  ještě informovat v příštím čísle zpravodaje, jak je naplánujeme a jakou formu zvo-
líme. 

 
Přeji Vám všem, abyste si užili blížící se vánoční svátky, aby pro vás rok 2021 byl 

úspěšný, a abyste byli všichni zdraví. 
 

Radek Roušar - prezident  ESČ 

(pokračování ze strany 1 - Úvodní slovo prezidenta ESČ)  
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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  
7.12.2020 a 14.12.2020  vždy od 
8:00 (pouze jako živé online vysílá-
ní)  

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 primárně online 
živým přenosem, pokud to bude 
možné, tak zároveň i prezenčně 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 18.1.2021.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

Jak je to s platností propadlých Osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. po dobu 
nouzového stavu? Mohou osoby, jimž skončila platnost osvědčení během to-
hoto nouzového stavu, vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvěd-
čení na území České republiky, a to po dobu trvání nouzového stavu či niko-
liv?  
 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda v současné době stanovila 
pouze výjimky v oblasti ochrany zdraví při práci, a to v Usnesení Vlády ČR č. 214 
(pracovnělékařské prohlídky) a dále v Usnesení Vlády ČR č. 247 (o přijetí krizového 
opatření v souvislosti z ochranou zdraví občanů na veřejnosti). K jiným výjimkám v 
oblasti plnění požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP nebylo takové 
usnesení nebo jiné opatření ze strany Vlády ČR přijato. 
  
 Co se týká problematiky školení o právních a ostatních předpisech tzn. i vyhláš-
ky 50/1978 Sb., zaměstnavatel je povinen v souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zajistit zaměstnan-
cům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, kte-
ré se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměst-
nanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a 
kontrolovat jejich dodržování. 
 
 Způsob zajištění školení stejně jako odpovědnost za jeho provedení je na za-
městnavateli. Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podo-
bě uskutečnění školení, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné 
povinnosti. Tento názor potvrzuje i ustálená judikatura v této oblasti. Zaměstnavatel 
určuje obsah, rozsah, četnost, formu a způsob školení. Vše musí být dostatečně prů-
kazné a potvrzující fatickou realizaci. Zaměstnavatel může zajistit školení i vlastními 
zaměstnanci, mají-li k tomu patřičné vědomosti. Školení může být prezenční, kombino-
vané i distanční. V současné době digitálních technologií zde existuje bezpočet možnos-
tí, jak školení provádět, ať již online ve formě interaktivních testovacích platforem a 
video školení, tzv. webinářů, podcastových vysílání atd. 
 
 Státní úřad inspekce práce tak zastává názor, že zaměstnavatel má i v této slo-
žité situaci dostatek možností (administrativní, organizační), jak své povinnosti v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci naplnit. 
 
 Vnímáme však i situace, kdy je zaměstnavatel nucen omezit možnost vstupu 
externích osob do společnosti nebo větší počet zaměstnanců není fyzicky přítomno na 
svých pracovištích, případně není v jeho reálných možnostech zajistit odborně způsobi-
lou osobu. V takových případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit s 
tím, že bezprostředně po zrušení nouzového stavu bude zaměstnavatelem vše uvedeno 
do souladu s právními předpisy. 
 
 
 
Je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v 
době nouzového stavu? 
 V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům škole-
ní  o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají 
jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do sty-
ku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat 
jejich dodržování. 
 
 Způsob zajištění školení stejně jako odpovědnost za jeho provedení je na za-
městnavateli. Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podo-
bě uskutečnění školení, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné 
povinnosti. Tento názor potvrzuje i ustálená judikatura v této oblasti. Zaměstnavatel 
určuje obsah, rozsah, četnost, formu a způsob školení. Vše musí být dostatečně prů-
kazné a potvrzující faktickou realizaci. Zaměstnavatel může zajistit školení i vlastními 
zaměstnanci, mají-li k tomu patřičné vědomosti. Školení může být prezenční, kombino-
vané i distanční. V současné době digitálních technologií zde existuje bezpočet možnos-
tí, jak školení provádět, ať již online ve formě interaktivních testovacích platforem a 
video školení, tzv. webinářů, podcastových vysílání atd. Zaměstnavatel tedy i za sou-
časných podmínek má možnost na základě organizačních, administrativních a dalších 
opatření tuto svou povinnost zajistit.  
 

Zdroj: http://www.suip.cz/novinky-suip/koronavirus-a-odpovedi-na-dotazy-z-oblasti-bezpecnosti-prace/ 

Výkladové stanovisko SUIP 
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ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, prosinec 2020 ČÍSLO 6/2020 

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 

Kalendář akcí ESČ pro rok 2021 

Termíny školení a zkoušek odborné 
způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 
Sb. pro rok 2021 před odbornou zku-
šební komisí ESČ pro online i prezenční 
(pokud to restrikce vlády umožní) for-
mu jsou:   

• 4. a 11.1.2021 

• 1. a 15.2.2021 

• 1. a 29.3.2021 

• 12. a 26.4.2021 

• 10. a 31.5.2021 

• 14.6.2021 

• 19.7.2021 

• 16.8.2021 

• 6. a 20.9.2021 

• 18. 10.2021 

• 1.a 8.11.2021 

• 6. a 20.12.2021 

V uvedených termínech proběhnou ško-
lení a přezkoušení vždy v online podobě 
(živý přenos z učebny), pokud to epide-
miologická situace a restrikce vlády 
dovolí, proběhnou i prezenčně.  

Poznámka: Pro skupinu více jak 10 
elektrotechniků jsme schopni připravit a 
zajistit školení a přezkoušení odborné 
způsobilosti v elektrotechnice dle vy-
hlášky 50/1978 Sb. v individuálním 
termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak 
i jiném místě dle přání zákazníka. 

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. Vstup hlavním vchodem Aka-
demie řemesel Praha - Střední technic-
ká škola (uprostřed přízemní budovy), 
na recepci proti předložení průkazu to-
tožnosti obdržíte chip, který Vám umož-
ní vstup do výškové budovy, kde se v 
sedmém patře nachází učebna ESČ.  

Kurzy revizních techniků - E2A v roce 2021 

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**: 

4.1.2021 18.1.-21.1.2021 25.1.-26.01.2021 27. nebo 28.1.2021 

1.3.2021 15.3.-18.3.2021 22.3.-23.3.2021 24. nebo 25.3.2021 

3.5.2021 17.5.-20.5.2021 24.5.-25.5.2021 26. nebo 27.5.2021 

20.9.2021 4.10.-7.10.2021 11.10.-12.10.2021 13. nebo 14.10.2021 

8.11.2021 22.11.-25.11.2019 29.11.-30.11.2021 1. nebo 2.12.2021 

Kurzy revizních techniků - E4A v roce 2021 

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**: 

4.1.2021 20.1.-21.1.2021 26.01.2021 27. nebo 28.1.2021 

1.3.2021 17.3.-18.3.2021 23.3.2021 24. nebo 25.3.2021 

3.5.2021 19.5.-20.5.2021 25.5.2021 26. nebo 27.5.2021 

20.9.2021 6.10.-7.10.2021 12.10.2021 13. nebo 14.10.2021 

8.11.2021 24.11.-25.11.2021 30.11.2021 1. nebo 2.12.2021 

V uvedených termínech proběhnou přípravné kurzy vždy v online podobě, pokud to 
epidemiologická situace a restrikce vlády dovolí, proběhnou i prezenčně. Přednáška z 
učebny bude přenášena živě na internet. Online účastníci budou moci pokládat otázky 
prostřednictvím chatu a otázky budou následně lektorem hromadně zodpovězeny. 

* 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 
využít tohoto mimořádného termínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální ter-
mín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem 
využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlá-
šením ke zkoušce zařizuje ESČ. 

Místo konání kurzu:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 
1294/50, Praha 4 (Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí) 

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec. 

Maximální počet účastníků kurzu: 30 

Více informací na: https://www.elektrosvaz.cz/kurzy-reviznich-techniku 

 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2021 

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

především provádění revizí elektrických zařízení 

se uskuteční v druhé polovině dubna 2022 

Místo, program a přesný termín bude ještě upřesněn. 

Členská schůze ESČ pro rok 2021 

se uskuteční v druhé polovině dubna 2022 

Místo, program a přesný termín bude ještě upřesněn 
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