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zprávy ESČ

Elektrotechnický svaz český pořádá
Odborný seminář k aktuálním 
otázkám z oblasti technických norem 
a legislativních předpisů

Termín: 30. září 2008 od 9.00 hod 
(prezence od 8.00 hod)
Místo: Konferenční sál Pražské energetiky, 
a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Odborný garant: Jiří Fiala, prezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďouba-
lík, výkonný tajemník ESČ
Odborný program:
o Automatické odpojení v projektech a revi-

zích (Ing. Michal Kříž, IN-EL).
o Informace o návrhu vyhlášky MPSV o sta-

novení vyhrazených elektrických technic-
kých zařízení, jejich zařazení do tříd a sku-
pin, bližších podmínkách úrovně jejich 
bezpečnosti a o prověření odborné způso-
bilosti právnických osob a podnikajících 
fyzických osob (zástupce MPSV).

o Hlavní zásady pro projektování, montá-
že a revize vnitřních elektrických rozvo-
dů (Ing. Karel Dvořáček).

o Nový živnostenský zákon č. 130/2008 
Sb., NV č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností (zástupce 
MPO).

o Návrh zákona o bezpečnosti provozu vy-
hrazených technických zařízení (Ing. Jaro-
slav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ).

Diskuse k jednotlivým tématům proběhnou 
vždy po ukončení přednášky. Závěr aktivu 
bude tradičně vyhrazen výměně poznatků 
a zkušeností účastníků k aktuálním otázkám.
Semináře se zúčastní firma IN-EL, spol. s r. o., 
s kompletní nabídkou odborné literatury a tis-
kopisů z knižnice Elektro, výrobci elektroin-
stalačních materiálů a firmy nabízející měři-
cí přístroje pro elektrotechniky. Účastníkům 
aktivu budou k dispozici informační a propa-
gační materiály PRE.

Přípravný kurz ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení pro 
kategorie E2 a E4 a k přezkoušení 
revizních techniků po pěti letech

 Kurz pro kategorii E2
Termín: 6. až 8. října 2008 (1. část)
 13. až 15. října 2008 (2. část)
 16. října 2008 (mimořádný termín 
zkoušek a přezkoušení RT pro účastníky)
Místo: Střední škola technická v Praze 4, 
Zelený pruh 1294/50
Přednášející: Ing. Michal Kříž, IN-EL, 
spol. s r. o.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďouba-
lík, výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 2. října 2008

Šestidenní přípravný kurz v rozsahu sta-
noveném pro revize elektrických zařízení do 
1 000 V včetně hromosvodů a revize stro-
jů, přístrojů a rozváděčů je zaměřen na pří-
pravu ke zkoušce nových revizních techniků 
(RT) i pro přezkoušení RT po pěti letech. Od 
1. března 2008 totiž platí nová pravidla ITI 
Praha pro zkoušky a přezkoušení RT. Testy 
pro obě skupiny jsou stejné a budou vytváře-
ny ze shodného rozsahu zkušebních otázek. 
Nové testové otázky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ITI Praha (http://www.iti.cz –  
tlačítko Dokumenty – Testy pro písemnou 
část).

Kurz je rozdělen do dvou částí. První (tří-
denní) část se uskuteční ve dnech 6. až 8. říj-
na. Po víkendové přestávce kurz pokračuje 
13. až 15. října. V prvních dvou dnech této 
druhé části budou probrány zbývající testo-
vé otázky, třetí den bude zaměřen na přípra-
vu na ústní část zkoušky.
Ke zkoušce je nutné předložit:
o	osobní doklad totožnosti,
o	doklad o ukončeném elektrotechnickém 

vzdělání,
o	potvrzení o délce odborné praxe (nejkrat-

ší požadovaná praxe pro získání uvede-
ného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 
k vyhlášce č. 50/1978 Sb. – podle dosa-
ženého odborného vzdělání: 7 roků v pří-
padě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky 
pro VŠ),

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 (osvědčení v rozsahu pouze § 7 
nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – 
pro samostatnou činnost),

o	zprávu o cvičné revizi elektrického zaří-
zení,

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

o	občanský průkaz.
K přezkoušení je nutné předložit:
o	osobní doklad totožnosti,
o	platný doklad o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/ 
/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická za-
řízení příslušného druhu a napětí podle 
požadovaného rozsahu osvědčení (osvěd-
čení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nesta-
čí, musí obsahovat i § 6 – pro samostat-
nou činnost),

o	lékařské potvrzení o zdravotní způsobilos-
ti pro práci RTEZ a pro práci ve výškách,

o	původně vydané osvědčení RT,
o	výjimka ze vzdělání, byla-li vydána,
o	vypracované revizní zprávy z pracovní čin-

nosti RT (3 až 5 revizí pokrývajících roz-
sah osvědčení).

Kurz pro kategorii E4
Termín: 9. a 10. října 2008 
(zkouška 10. října)
Místo: Střední škola technická v Praze 4, Ze-
lený pruh 1294/50
Odborný program:

Dvoudenní přípravný kurz je zaměřen na 
přípravu ke zkoušce RT v rozsahu kategorie 
E4 – revize elektrických přístrojů a spotřebi-
čů do 1 000 V v objektech třídy A. Příprava 
je zaměřena na témata, která jsou předmě-
tem zkoušky.
Ke zkoušce je nutné předložit:
o	doklad o ukončeném elektrotechnickém 

vzdělání,
o	potvrzení o délce odborné praxe – nejkrat-

ší požadovaná praxe pro získání uvede-
ného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 
k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaže-
ného odborného vzdělání: 4 roky v přípa-
dě vyučení, 3 roky pro ÚSO, 2 roky pro 
VŠ),

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 (osvědče-
ní v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, 
musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou 
činnost),

o	zprávu o cvičné revizi elektrického spotře-
biče,

o	lékařské potvrzení o zdravotní způsobilos-
ti pro práci RTEZ,

o	občanský průkaz.

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení 
RTEZ na vn a vvn – E1A

Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkou-
šení po skončení pětileté platnosti osvědčení 
E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ 
pro přezkoušení E2A po pěti letech.
Termín: nebyl ještě pro tento kurz stano-
ven (zkoušku bude možné složit v mimořád-
ném termínu ITI dne 16. října 2008 v síd-
le ESČ)
Místo: Střední škola technická v Praze 4, Ze-
lený pruh 1294/50
Kurz je zaměřen na témata, která jsou před-
mětem zkoušky.

Přihlášky a další informace mohou zájemci 
získat na adrese:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.:  244 464 649 

244 464 071
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz


