Firma EIS Electro Inspection Services s.r.o.
Jiráskova 599, 432 01 Kadaň, IČ/DIČ: 043 35 201 / CZ043 35 201
ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Liberec, z.s.
Vás zve na

INTENZIVNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ
pro přípravu k
PŘEZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH TECHNIKŮ
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Příprava pro úspěšné složení zkoušky před Technickou inspekcí ČR
za účelem prodloužení OSVĚDČENÍ dle zákona č.250/2021 Sb.
Garant kurzu: Ing. Jiří Sluka, Liberec
Lektorský sbor: externí lektoři
Místo konání: hotel LIBEREC, Šaldovo náměstí 5, Liberec
Kurz je dvoudenní
Zkušební komise: inspektoři elektro TIČR,
pobočka Praha nebo Brno
Cena kurzu						
Kč s DPH
Účastnický poplatek				
5 500
(zahrnuje i stravování - oběd, svačina, večeře) 		

Ubytování vám v případě zájmu zarezervujeme v hotelu
Liberec, platbu provedete na místě na recepci.
Aktuální cena je 810 Kč/os
(dvojlůžkový pokoj, snídaně v ceně noclehu).
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Poplatek za zkoušku na TIČR NENÍ součástí kurzovného

Počet míst je limitován na 15 účastníků.
Součástí ceny jsou učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů
a ČSN v hodnotě 1 000 Kč.

INFORMACE O KURZU
PROGRAM KURZU
První den

9:00 – 9.40
10:00			
12:00 - 13.00
13:00			
18.00			
19:30			
			

Druhý den

8:00			
10:00			
12:00		

prezence účastníků
přednáška - test EZRTA1 - obecné zákony		
polední přestávka (oběd, v ceně kurzu)
přednášky - test EZRTA2 - ochrana před NDN
test EZRTA3 - všeobecné předpisy
přestávka (večeře, v ceně kurzu)			
konzultace

přednáška - test EZRTA4 - ochrana před bleskem
příprava na písemnou část přezkoušení, vzory zpráv o revizi,
postupy při podávání žádosti o zkoušku na TIČR
ukončení školení

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
Právní předpisy
Zák. č.250/2021 Sb.,zák.č.251/2005 Sb., Zák.č.505/1990 Sb., nařízení vlády
č.494/2001Sb., č.495/2001 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, nařízení
vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění, zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění,
zákon č.90/2016 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., nařízení vlády č. 117/2016
Sb.,č. nařízení vlády č. 116/2016 Sb., nařízení vlády č.190/2022 Sb., nařízení
vlády č. 194/2022 Sb. nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v platném znění, nařízení
vlády č. 101/2005 Sb. v platném znění, Zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění
Technické normy
ČSN 33 20000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-4-46 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3,
ČSN EN 60 529 (včetně změn), řada ČSN 33 2000-7-701…..,
ČSN 33 1500 (změna Z1 až Z4), ČSN 33 2000-6 ed 2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3,
ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN
EN 61445 ed.5, ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 60 204-1
ed.3, ČSN 61439-0 až 6 ed.2, ČSN 62305-1 až 4 ed.2

ZKOUŠKA NA TIČR
Žádost o provedení zkoušky na TIČR proveďte samostatně elektronicky na www.ticr.eu

POSTUP PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O VYKONÁNÍ ZKOUŠEK

1
2

www.ticr.eu
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Záložka Přejít k žádostem a formulářům (úplně ve spodní části stránky)

Záložka Žádosti a formuláře
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Záložka Elektronické formuláře - Elektrická VTZ
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Záložka Žádost o osvědčení elektrická – zkoušky fyzických osob
Vyplňte elektronický formulář - pozor na povinná políčka, nezapomeňte označit
název pracoviště, kde chcete být přezkoušeni.

POZOR! ZKOUŠÍ SE POUZE NA POBOČKÁCH PRAHA A BRNO!
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Označte políčko ODESLAT – po té dojde k elektronickému odeslání žádosti
na ředitelství TIČR (Praha) a dostanete automatickou odpověď, že vaše
žádost byla přijata. Během 2 dnů obdržíte e-mail, kde bude v příloze připojena
pozvánka na zkoušku, která bude obsahovat všechny potřebné údaje ohledně
platby za ZKOUŠKU a organizační pokyny ohledně konání ZKOUŠKY.
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Po obdržení pokynů proveďte neprodleně platbu dle pokynů uvedených v pozvánce na zkoušku. Dle požadavků TIČR není možné žadatele, u kterého není
uhrazena předem částka za provedení zkoušky, připustit k provedení zkoušky.

Doklady, které je potřebné nutno předložit u zkoušek na TIČR před zahájením zkoušky
Občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
Kopie stávajícího Osvědčení RT
Lékařské potvrzení (schopen práce na elektrickém zařízení a ve výškách)
Platný doklad o odborné kvalifikaci dle nv 194/2022 Sb. (dříve Vyhl. č.50/78 Sb. odpovídající rozsah)
Doklad o ukončeném odborném vzdělání - jen noví nebo s propadlým Osv. RTE
Potvrzení o praxi na elektrickém zařízení - jen noví nebo s propadlým Osv. RTE
Čestné prohlášení o „Svéprávnosti občana“
S sebou ke zkoušce vzít: revizní zprávy z každého rozsahu požadované zkoušky
(EZ tř.A, EZ tř.B, hromosvody tř.A popř. tř.B, EZ nad 1000 V, popř. protokol o kontrole
a ověřování elektrického zařízení stroje, revize spotřebiče apod.)
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Při nepředložení výše uvedených dokladů není možné žadatele ke zkoušce připustit
Informace o zkouškách a zkušebních otázkách viz www.ticr.eu
Poplatek za zkoušky TIČRu hradí účastník bezhotovostně na vyzvání TIČRu, po
obdržení pozvánky ke zkoušce s cenou a variabilním symbolem a číslem účtu.

Zkontrolujte si, prosím, platnost Vašeho Osvědčení!!!

PŘIHLÁŠKA
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DOŠKOLOVACÍ KURZ RT EZ

Vyplňte on-line - klikněte na zelené tlačítko:

vstup do on-line přihlášky

Přihlášku lze vyplnit on-line i na stránkách http://www.eisinspekce.cz/

Organizační informace spojené s kurzem: Mgr. Iva Sluka +420 606 432 385, vykypelova@eisinspection.cz
Odborné dotazy ohledně provedení zkoušek na TIČR směřujte prosím na garanta kurzu:
Ing. Jiří Sluka, tel.: +420 724 316 769
nebo na asistentku na TIČŘ paní Libuši Duškovou 485 107 812 nebo 485 107 614
Platby je možné provádět pouze bezhotovostně.
Daňové doklady budou vystaveny na základě přihlášky a odesílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Peníze na účet organizátora musí být připsány nejpozději sedm dní před zahájením kurzu!
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