
Ročník 29 Číslo 4/2021 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V září a říjnu 2021 
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 Ivan Drvota, Čechtice 

 

Sedmdesátiny 

pan Jaroslav Benešovský, Brno 

pan Karel Ježdík, Struhařov 

 

Jednasedmdesátiny 

pan Karel Čermák, Karlovy Vary 

 

Třiasedmdesátiny 

pan Václav Bartoš, Raspenava 

 

Šestasedmdesátiny 

pan Jan Nováček, Praha 9 

 

Jedenaosmdesátiny 

pan Antonín Svoboda, Praha 9 

 

Pětaosmdesátiny 

pan Jiří Bartoš, Kutná Hora 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 

Pozor změna místa konání! 
Dne 8. 9. 2021 se uskuteční náš Aktiv revizních techniků ART 2021, 
na který naváže Členská schůze ESČ, a v TOP hotelu Praha, Bla-
žimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov. 

Vážené členky, vážení členové ESČ,  

prázdniny se nám pomalu blíží ke konci a je tedy ta správná doba, abych Vás poin-
formoval, co nás na podzim čeká. 

Ve středu 8. 9. 2021 nás čeká Členská schůze ESČ a Aktiv revizních techniků - ART 
2021. Epidemická situace se zdá být příznivá,  a tak by se mohlo zdát, že nám nic ne-
brání se sejít tak, jak jsme byli všichni zvyklí před pandemií. Bohužel to ale není tak 
jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Již v květnu, když se situace začala zlepšo-
vat, jsme objednali na Aktiv 2021 sál v sídle PRE. Nic nenasvědčovalo tomu, že by 
mohl být jakýkoliv problém, nicméně v posledních pár dnech je bohužel řešíme. Chvíli 
to vypadalo, že pronájem prostor nebude možný, když nám bylo potvrzeno, že proná-
jem je možný, tak se začalo řešit, že ale v prostorách nebudou moci účastníci nic kon-
zumovat … . Poslední informaci, kterou jsem obdržel je, že konzumace bude možná, 
ale že kapacita bude omezena na 80 osob, což vzhledem k tomu, že v posledních le-
tech před pandemií jsme se běžně setkávali v počtu 100 a více, tak to samozřejmě 
znamená kapacitní problém. Jsem konzervativec a nerad měním zažité a fungující, ale 
nezbylo nám nic jiného, než změnit místo konání. ART 2021 se uskuteční v Kongreso-
vém sále II, TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov. Pevně 
věřím, že se Vám všem bude v těchto prostorách líbit, předpokládaná kapacita těchto 
prostor je 150 osob. 

Myslím si, že letošní ročník ART 2021 bude skutečně zajímavý, budeme se věnovat 
nové legislativě, která vstoupí v platnost 1. 7. 2022 (zákon č. 251/2021 Sb. je již 
schválen a prováděcí nařízení vlády se finalizují), ale i novým normám a předpisům 
vztahujícím se na revize elektrických zařízení a elektrických spotřebičů. Přednáška o 
nových normách pro revize el. spotřebičů bude doplněna i o praktickou ukázku měření. 
Veškeré informace, které během přednášek obdržíte, budou z „první ruky“, protože 
všichni naši lektoři, kteří budou přednášet o legislativě či normách, se podíleli na pří-
pravě těchto předpisů nebo jsou to odborníci z praxe. Více o aktivu se dočtete na druhé 
straně tohoto svazového zpravodaje nebo na našich webových stránkách. 

Podzim bude snad ve znamení návratu k prezenčním školením, ale nechceme ani 
zapomínat na online školení, které se stalo v posledním roce nedílnou součástí naší 
nabídky. Jak u školení odborné způsobilosti v elektrotechnice, tak i u přípravných kurzů 
ke zkouškám revizních techniků tak budou moci zájemci volit mezi prezenční nebo onli-
ne variantou. Vzhledem k nejisté epidemické době nečekáme na vládu jakého králíka 
pro podzim vytáhne z klobouku, ale připravili jsme se na podzim sami. Veškerá pre-
zenční školení, která budou probíhat v naší učebně jsme se rozhodli omezit na maxi-
málně 10 posluchačů a jednoho lektora tak, aby každý účastník měl dostatek prostoru 
a cítil se bezpečně. U online školení jsme spojili do jednoho balíčku video školení i živé 
přenosy přímo z naší učebny, každý účastník si tak bude moci vybrat, zda se svému 
vzdělávání bude věnovat ve stanovený čas nebo v době, která mu bude více vyhovo-
vat, případně bude moci zkombinovat oba přístupy (více v tomto čísle zpravodaje). 

Přeji Vám všem krásný zbytek léta. 

V Praze 20.8.2021 

 Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ  
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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.  

Program ART 2021: 
 

Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ 

 Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhraze-
ných technických zařízení (účinný od 1.7.2022) 

 Prováděcí nařízení vlády k zákonu - stav k září 2021 

 NV o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich 
bezpečnosti 

 NV o požadavcích k výkonu činnosti na el. zařízeních a na odbornou způ-
sobilost v elektrotechnice 

 
Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR 

 Revize el. instalací dle ČSN 33 2000 - 6 ed.2 včetně změn 
 
3. Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, zpracovatel norem 

 ČSN EN 50 678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření 
el. spotřebičů po opravě (duben 2021) 

 ČSN EN 50 699 - Pravidelné zkoušky elektrických spotřebičů (očekávaný termín 
vydání 09/2021)  

 
4. Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o. 

 Praktická ukázka měření 
 
5. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem 

 Jak postupovat po zrušení definice prostorů z hlediska úrazu el. proudem 
 

Účastnický poplatek:   

 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský 
příspěvek na rok 2021, 

 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky. 
 
Způsob platby:    

 převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 210908, do 
poznámky k platbě uveďte Vaše jméno a příjmení, 

 v hotovosti při prezenci (platba kartou není možná).                      
 
Přihláška: 

 V příloze tohoto vydání svazového zpravodaje naleznete přihlášku, kterou mů-
žete vyplnit, nascenovat a zaslat na e-mailovou adresu esc@elektrosvaz.cz. 

 Přihlášku můžete vyplnit rovněž na našich stránkách (internetový formulář). 
 
Protiepidemická pravidla: 

 Na akci bude nutno dodržovat vládou stanovená pravidla pro hromadné akce 
(vstup povolen jen na základě potvrzení o očkování/prodělání nemoci/
negativním testu, zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo nanorouškou).  

Místo konání:  
 TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov. 
 Kongresový sál II (po vstupu do hotelu hlavní vchodem se vydejte vpravo 

směr recepce a před recepcí vlevo, po pár metrech už uvidíte Kongresový sál 
II a prezenční místo ART 2021). 

 Parkování je možné na hotelovém parkovišti za 140 Kč na den nebo je možné 
parkovat za hotelem v ulici Čenětická (zde ještě nejsou parkovací zóny). 

 Doprava MHD: Ze stanice metra "Chodov" autobusem č. 115 jeďte na 3. za-
stávku "Městský archiv". Zastávka je umístěna přímo před hotelem, délka 
jízdy autobusem cca 6 minut. Autobus č. 115 by měl vyjíždět ze zastávky 
"Chodov" v 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50.  

 
Těšíme se na Vaši účast, více informací na našich internetových stránkách 

https://www.elektrosvaz.cz/aktiv-reviznich-techniku/art-2021 

8. září 2021 od 9:05 hod. 
  v TOP hotelu Praha   

Prezence účastníků od 8:00 do 9:00. 

Aktiv revizních techniků - ART 2021 

mailto:esc@elektrosvaz.cz
https://www.elektrosvaz.cz/aktiv-reviznich-techniku/art-2021
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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 10 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  
6.9.2021, 20.9.2021 a 18.10.2021  
vždy od 8:00 (pouze jako živé onli-
ne vysílání)  

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  termíny zahájení pří-

pravného kurzu jsou 4.10.2021  a 
22.11.2021.  

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz . 

Školení a zkoušky dle vyhl. 50/1978 Sb. 

 Od 1. 8. 2021 jsme upravili naši nabídku školení a přezkoušení odborné způso-
bilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. Zájemci o toto školení a přezkoušení 
si budou moci zvolit ze dvou variant - prezenčního nebo online školení.  
 
 V tabulce níže naleznete podrobnosti k jednotlivým variantám. Online varianta  
bude k dispozici vždy a není kapacitně omezená, prezenční forma pouze v případě, že 
restrikce vlády nebudou zakazovat prezenční školení. Z důvodu zajištění odstupů mezi 
účastníky, jsme omezili maximální počet účastníků prezenčního školení na 10 osob. 

Prezenční školení  Online školení 

 Prezenční školení je určeno pro 
všechny zájemce, kteří upřednostňují 
získání informací přímo od lektora, a 
to během cca 7 hodinového školení 
rozděleného do cca 2 hodinových 
bloků.  

 Školení a následné přezkoušení zabe-
re celý pracovní den, termíny školení 
a zkoušek jsou uvedeny níže. 

 Účastník se může lektora ptát na 
případné dotazy přímo během škole-
ní. 

 Standardní počet účastníků prezenč-
ního školení je 20, ale s ohledem na 
dodržování protiepidemických pravi-
del je počet účastníků prezenčního 
školení omezen na 10 (toto platí od 
1.8.2021 do odvolání). 

 Školení začíná v 8:00, vstup do učeb-
ny je možný od 7:30. 

 Během prezenčního školení je nutno 
dodržovat pravidla stanovená v naří-
zeních vlády pro pořádání hromad-
ných akcí platná v den školení 
(většinou se jedná o respirátor po 
celou dobu školení a prokázání očko-
vání/prodělání nemoci/negativní 
test). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkouška: 

 Po prezenčním školení, které trvá od 
8:00 do cca 15:00, probíhá následně 
zkouška (zkouška trvá cca 60 min). 

 Zkouška se skládá z písemného tes-
tu, ústního pohovoru a je-li zkouška 
úspěšná, je po ní ihned vystaveno 
Osvědčení. 

 

  Účastník online školení má možnost 
volby, zda si školení pustí z nahra-
ných videí nebo spustí ve stanovený 
termín online přenos přednášky z 
učebny. 

 Účastník online školení obdrží e-
mailem přihlašovací údaje, prostřed-
nictvím nichž se přihlásí do online 
sekce, kde na něj čekají studijní ma-
teriály jak ve formě předtočených 
videí, tak prezentace i studijní mate-
riály k vytištění, je vždy jen na kaž-
dém účastníkovi, zda takové proško-
lení zvládne za jeden den nebo si jej 
rozloží např. do více večerů, jedinou 
podmínkou je, že to musí stihnout do 
termínu prezenční zkoušky, na kterou 
se přihlásil, v online sekci rovněž 
nalezne odkaz a návod na přihlášení 
k živému vysílání z učebny. 

 Výuka probíhá v čase, který si zájem-
ce vybere, videa lze pozastavit, zopa-
kovat danou část, atp. (toto neplatí 
pro online živý přenos). 

 Online živé vysílání začíná ve stano-
vený den v 8:00, přihlásit k přenosu 
je možné od 7:45. 

 Případné dotazy je možné položit 
před prezenční zkouškou. 

 Osoby skládající zkoušku v rozsahu 
osoby poučené (§4) musí absolvovat 
online živé vysílání. 

 
Zkouška: 

 Zkouška probíhá prezenčně v termí-
nu, který byl vybrán z níže uvede-
ných termínů (zkouška včetně všech 
administrativních záležitostí trvá cca 
90 min). 

 Zkouška se skládá z písemného tes-
tu, ústního pohovoru a je-li zkouška 
úspěšná, je po ní ihned vystaveno 
Osvědčení. 

 Čas zahájení zkoušky je uveden v e-
mailu, který účastník obdrží s přihla-
šovacími údaji k přihlášení do online 
sekce. 

Více informací termíny, ceny, slevy pro členy ESČ naleznete na našich internetových 
stránkách  

vww.elektrosvaz.cz 

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


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 29 PRAHA, srpen 2021 ČÍSLO 4/2021 

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 

Přípravné kurzy ke zkouškám RT 

 Od 1. 8. 2021 jsme upravili naši nabídku přípravných kurzů ke zkouškám reviz-
ních techniků před komisí TIČR. Zájemci o tyto kurzy si budou moci zvolit ze dvou vari-
ant - prezenčního nebo online kurzu.  
 
 V tabulce níže naleznete podrobnosti k jednotlivým variantám. Online varianta  
bude k dispozici vždy a není kapacitně omezená, prezenční forma pouze v případě, že 
restrikce vlády nebudou zakazovat prezenční školení. Z důvodu zajištění odstupů mezi 
účastníky, jsme omezili maximální počet účastníků prezenčního školení na 10 osob. 

Prezenční kurz  Online kurz 

Intenzivní prezenční 3 až 6 denní 
kurz, který se uskutečňuje v učebně 
ESČ na Praze 4. 

Máte možnost položit otázku živě lek-
torovi. 

Vhodné pro ty, kteří si ve svém pra-
covním vytížení mohou dovolit věno-
vat 6 dnů výhradně studiu a jsou 
schopni udržet pozornost 8 hodin. 

V rámci kurzu je zajištěn pitný režim 
(voda, káva, čaj) a oběd (polévka, 
hlavní chod - většinou výběr ze třech 
jídel a zákusek). 

Účastníci dostávají tištěné studijní 
podklady. 

 
Protiepidemická opatření: 

po celou dobu prezenčního kurzu a 
zkoušky je povinnost dodržovat platná 
protiepidemická pravidla stanovená 
vládou ČR a majitelem budovy, ve 
které se kurz nebo zkouška uskuteč-
ňuje, mezi tato opatření patří přede-
vším: 

prokázání bezinfekčnosti 
(očkování / prodělání nemoci / 
negativní test), a to v souladu s 
platným NV, 

zakrytí úst a nosu respirátorem 
FFP2 nebo nanorouškou, a to po 
celou dobu pobytu v dané budově, 

při vstupu do učebny bude k dis-
pozici desinfekce, 

v učebně budou místa k sezení s 
dostatečnými odstupy, 

veškeré povrchy budou každý den 
řádně vydesinfikovány. 

  Každý účastník dostane po přihlášení 
a zaplacení kurzu přístupové údaje 
do naší online sekce, kde má připra-
veny následující studijní podklady: 

 video záznamy z předchozího kur-
zu RT, může si tak již v předstihu 
každý účastník postupně tato vi-
dea pouštět, a to ve svém volném 
čase, dle jeho potřeb, 

 jsou zde ke stažení veškeré pod-
půrné materiály a testové otázky, 
které mají k dispozici účastníci 
prezenčních školení, 

 kromě předtočených videí, je zde k 
dispozici i odkaz na spuštění online 
živého přenosu z učebny, kde bu-
de probíhat prezenční kurz a každý 
účastník online kurzu bude moci 
takto vzdáleně být přítomen v 
učebně na dálku a dostane tak 
veškeré informace jako účastníci 
prezenčního školení (otázku lekto-
rovi je možno položit písemně pro-
střednictvím chatu), 

 vždy večer po živém vysílání bude 
do online sekce vložen záznam ze 
školení daného dne. 

 Díky online sekci si tak každý účast-
ník může zvolit, zda bude chtít absol-
vovat přednášky v čase odpovídající-
mu prezenčnímu kurzu, nebo třeba 
po večerech nebo v čase, který mu 
více vyhovuje. 

 Online kurz je vhodný především pro 
účastníky přezkoušení po 5 letech, 
ale stejně tak se může stát výborným 
pomocníkem pro přípravu nových 
revizních techniků, kteří svoji přípra-
vu vezmou zodpovědně. 

 Videa je možno kdykoliv přerušit, 
vrátit se k probrané látce, nebo si 
video pustit opakovaně. 

Více informací na: vww.elektrosvaz.cz 

Pozvánka na členskou schůzi 

 Vážené členky, vážení členové, 

 dovolte, abych Vás jakožto statutární 
zástupce ESČ  v souladu s platnými stanova-
mi ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která 
se uskuteční dne 8.9.2021 od 9:00 do 9:05, 
kdy bude po úvodním slově přerušena 
(proběhne ART 2021) a členská schůze bude 
následně pokračovat od 15:00 do cca 16:30 v 
Konferenčním sále II, TOP hotelu Praha, Bla-
žimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.   

Program: 

 Prezence účastníků 

 Zahájení schůze, volba zapisovatele a 
ověřovatelů zápisu 

 Informace o činnosti ESČ v roce 2019, 
2020 

 Informace o plánech ESČ v roce 2021 

 Informace o hospodaření ESČ za rok 2019, 
2020 

 Diskuze 

 Zodpovězení otázek k nové legislativě 

 Odborná diskuze 
 

V Praze 24.5.2021  

 

 

Mgr. Radek Roušar 

prezident ESČ 

Pozvánka na náhr. členskou schůzi 

 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 svo-
laná na 8.9.2021 od 9:00 bude neusnáše-
níschopná. Náhradní členská schůze se usku-
teční dne 8.9.2021 od 15:00 do cca 16:30 v 
Konferenčním sále II, TOP hotelu Praha, Bla-
žimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.   
 
Program: 

Program náhradní členské schůze bude 
stejný jako program řádné schůze. 

  
V Praze 24.5.2021  
 

 
 
 
 
 

Mgr. Radek Roušar 
prezident ESČ 

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

