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113 let spolkové činnosti 
českých elektrotechniků
90. výročí vzniku ESČ

Vážení elektrotechnici, vá-
žení přátelé elektrotechni-
ky, vážení členové ESČ, 
vážené spolupracující sub-
jekty s ESČ, pro rok 2009 
si připomeňme významná výročí, tři jubilejní 
výročí pro ESČ, kde podle archivních svazo-
vých zápisů a ustavujících dokumentů působil 
na území českých zemí už od roku 1895 Spolek 
českých elektrotechniků (SČE), s ukončením 
činnosti po 23 letech působení v roce 1918.

Následně před 90 lety, 28. dubna 1919, 
byl vytvořen spolek ESČ, který 30. 5. 1919 
uskutečnil ustavující sjezd ESČ v restauraci 
„U Bumbrlíčka“ za účasti přizvaných před-
ních představitelů z oboru elektrotechniky 
v Československé republice. Činnost ESČ 
byla po 32 letech v roce 1951 totalitním re-
žimem násilně ukončena.

Majetek ESČ byl bez náhrady totalitou 
rozkraden, zčásti předán v roce 1956 nově 
založené totalitní organizaci Českosloven-
ské vědeckotechnické společnosti. ESČ se 
přes jednoznačně průkazné nabývací listiny 
dodnes nepodařilo pro nedostatek finančních 
prostředků na úspěšné vedení soudních sporů 
se státem a tehdejšími uživateli nemovitostí 
získat svůj majetek zpět.

ESČ po rozpuštění v roce 1951 působil 
s hrstkou cca 50 rozprášených členů v ilegali-

tě až do roku 1989, kdy byla činnost ESČ 29. 
12. 1989 v souladu s tehdejšími zákony po 38 
letech obnovena, ovšem bez svazového majet-
ku, který byl v té době v držení státu. Po mno-
haletém usilovném snažení se i díky doporu-
čujícímu stanovisku tehdejšího předsedy vlády 
prof. Václava Klause podařilo v roce 1997 zís-
kat souhlas vlády ČR s realizací bezúplatného 
převodu vlastnictví předmětných nemovitostí 
ze státu na ESČ. Následně však byla realiza-
ce usnesení vlády paralyzována přístupem do-
tčených subjektů, až nakonec došlo k tomu, že 
jiná (sociálně demokratická) vláda bez ohledu 
na dříve schválené usnesení rozhodla jinak a ne-
movitosti převedla třetím subjektům – nikoliv 
ESČ. ESČ se ještě pokusil zvrátit toto rozhod-
nutí ústavní stížností, ale bohužel neúspěšně.

V roce 2009 uplyne 20 let od vystoupení 
ESČ v roce 1989 z ilegality. ESČ procházel 
až do dnešních dnů dalším vývojem, nikdy 
se však nevzpamatoval ze ztrát způsobených 
totalitním režimem a novodobými státem 
podporovanými uživateli původního majet-
ku ESČ, kteří tyto subjekty bezpracně až do-
posud využívají velmi úspěšně k podnikání 
a ke svému obohacování.

ESČ tedy má celkem za sebou 113 let 
v roce 2009. Nejhorší období ESČ prožil 
v ilegalitě v padesátých letech, nikdy však 
zcela nezanikl díky prvorepublikovým čle-
nům a novým aktivním členům.

Tak jako jsme si všichni představovali po 
roce 1989 prosperitu, svobodu, pravdu a eko-
nomiku v lepším světle, tak pevně věřím, 

že mohlo být i hůř, a že křivdy budou spolu 
s krystalizací společnosti postupně naprave-
ny a uvedeny na přijatelnou míru.

V uplynulém roce bychom mohli bilan-
covat celou plejádu přínosných činností ESČ 
pro členy, počínaje různými semináři, škole-
ními nových revizních techniků, právní po-
moci členům ESČ při řešení jejich problé-
mů při podnikatelské činnosti, odborné po-
radenské činnosti, ve sporech až po pomoc 
při soudních řízeních.

Významně se až na výjimky zlepši-
ly vztahy s ústavními orgány, spoluprá-
ce se společenskými a zahraničními sub-
jekty. Dobrá spolupráce byla i se subjekty 
podnikajícími v energetice – zejména PRE, 
a s hospodářskými institucemi a spolkový-
mi členy ESČ.

Přes řadu věcí, které jsme mohli jenom 
ovlivňovat, se nepodařilo prosadit některé 
nové právní předpisy, ale i to se zcela určitě 
podaří za účasti a pomoci vás všech.

Objektivně posouzeno, byl rok 2008 ve 
svém souhrnném výsledku dalších přínos-
ných změn rokem dobrým, a přejme si, aby 
rok 2009 nebyl horší a krokem zpátky, i když 
k tomu některé subjekty značně přispívají.

Za vaši podporu, spolupráci, náměty a při-
pomínky vám před vstupem do nového roku 
děkujeme a těšíme na další spolupráci a se-
tkání s vámi.
Přeji vám všem  šťastný nový rok 2009

Jiří Fiala, prezident ESČ

Přípravný kurz ke zkouškám revizních tech-
niků elektrických zařízení pro kategorie E2A 
k přezkoušení revizních techniků po pěti letech
Termín: 9. až 12. února 2009 (1. část)
 16. a 17. února 2009 (2. část)
Místo: Malý zasedací sál, Střední škola tech-
nická, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
Zkoušky: 18. únor 2009
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro re-
vize elektrických zařízení do 1 000 V, včetně 
hromosvodů a revize strojů, přístrojů a roz-
váděčů, je zaměřen na přípravu ke zkoušce 
nových revizních techniků i pro přezkoušení 
revizních techniků po pěti letech. Zkušební 
testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvá-
řeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek 
– testové otázky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ITI Praha (http://www.iti.cz).  
Kurz je vhodný i pro přípravu ke zkoušce 
revizních techniků v rozsahu pro kategorii 
E4 – revize elektrických přístrojů, spotře-
bičů a ručního nářadí do 1 000 V v objek-
tech třídy A.

Ke zkoušce je nutné předložit:
o osobní doklad totožnosti,
o doklad o ukončeném elektrotechnickém 

vzdělání,
o potvrzení o délce odborné praxe,
o osvědčení o odborné způsobilosti v elek-

trotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 
1 000 V v objektech třídy A, včetně hro-
mosvodů, 

o zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,
o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

pro práci revizního technika elektrických 
zařízení a pro práci ve výškách,

o občanský průkaz.

K přezkoušení je nutné předložit:
o osobní doklad totožnosti,
o platný doklad o odborné způsobilosti v elek-

trotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení pří-
slušného druhu a napětí podle požadova-
ného rozsahu osvědčení,

o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 
pro práci revizního technika elektrických 
zařízení a pro práci ve výškách,

o původně vydané osvědčení revizního tech-
nika,

o výjimku ze vzdělání (byla-li vydána),
o vypracované revizní zprávy z pracovní čin-

nosti revizního technika.

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení reviz-
ních techniků elektrických zařízení na vn 
a vvn – E1A
Termín: prozatím nebyl stanoven (uskuteční 
se jen v případě zájmu)
Místo: Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkouše-
ní po skončení pětileté platnosti osvědčení 
E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ 
pro přezkoušení E2A po pěti letech. Zkouš-
ku pak bude možné složit v mimořádném 
termínu ITI 18. února 2008 v sídle ESČ. 
Kurz je zaměřen na témata, která jsou před-
mětem zkoušky.

Elektrotechnický svaz český pořádá


