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zprávy ESČ

Elektrotechnický svaz český pořádá

Přípravné kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení  
pro kategorie E2A, E4A a E1A 
a k přezkoušení revizních techniků  
po pěti letech

Termín: 5. až 8. října 2009 (1. část)
 12. a 13. října 2009 (2. část)
Místo: Malý zasedací sál, 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, 
147 08 Praha 4
Přednášející: Ing. Michal Kříž, IN-EL,
spol. s r. o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, 
výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 25. září 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 stej-
né (testové otázky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ITI Praha – http://www.iti.cz, 
kliknout na Dokumenty a pak na Elektric-
ká zařízení).

Kurz je rozdělen do dvou částí. Kurz je 
vhodný i pro přípravu ke zkoušce revizních 
techniků v rozsahu pro kategorii E4A – re-
vize elektrických přístrojů, spotřebičů a ruč-
ního nářadí do 1 000 V v objektech třídy A. 
Nejkratší požadovaná praxe pro získání toho-
to osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vy-
hlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého od-
borného vzdělání: 4 roky v případě vyučení, 
3 roky pro ÚSO, 2 roky pro VŠ). Pro účastní-
ky kurzu je vypsán mimořádný termín zkou-
šek a přezkoušení na 14. října 2009.

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

vzdělání,
o	potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší 

požadovaná praxe pro získání uvedeného 
osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vy-
hlášce č. 50/1978 Sb. – podle dosaženého 
odborného vzdělání: 7 roků v případě vy-
učení, 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 zařízení,
o	lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

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

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 přísluš-
ného druhu a napětí podle požadovaného 
rozsahu osvědčení (osvědčení v rozsahu 
pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat 
i § 6 – pro samostat nou čin nost),

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

činnosti revizního technika (3 až 5 revizí 
pokrývajících rozsah osvědčení).

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení 
revizních techniků elektrických zařízení 
na vn a vvn – E1A
Termín: (nebyl pro tento kurz prozatím sta-
noven)
Místo: Střední škola technická, Zelený pruh 
1294/52, 147 08 Praha 4
Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení po 
skončení pětileté platnosti osvědčení E1A jako 
samostatný modul ke kurzu ESČ pro přezkou-
šení E2A po pěti letech. Nejkratší požadovaná 
praxe pro získání tohoto osvědčení je uvedena 
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle 
dosaženého odborného vzdělání: 8 roků v pří-
padě vyučení, 6 roků pro ÚSO, 4 roky pro VŠ). 
Zkoušku pak bude možné složit v mimořád-
ném termínu ITI dne 14. října 2009. 

Další informace lze získat na adrese ESČ:
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 
tel.: 244 464 649, 244 464 071
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
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