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ŠKOLENÍ-REVIZE-ELEKTRO.cz 
 
 
Dobrý den, pane/paní 
 

přijali jsme Vaši přihlášku k ověření znalostí podle nařízení vlády NV 194/2022 § 6 nebo § 7  
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných -  nevýbušné prostředí (E2A) 
 

 
 

Doklady které potřebujete ke školení:       
1)  Doklad totožnosti. 
2) Vyplněnou kompletní přihlášku a podepsanou (modrou tužkou) osobou odpovědnou za firmu Příloha 1 

- Přihláška. 

3) Odborná nebo profesní kvalifikace (vzdělání): 
a) Originál a prostou kopii dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: 

výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy). U elektrotechnického 
vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České 
republice (NOSTRIFIKACI) NEBO 

b) Originál a prostou kopii dokladů profesní kvalifikací kvalifikace získané v Národní soustava kvalifikací  
c) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů s vysokoškolským vzděláním kteří v 

rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky a učitelé, kteří používají při 
výuce na školách elektrická zařízení pod napětím doloží originál a prostou kopii 
vysokoškolských dokladů 

4) Délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené 
osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti Příloha 1 - Přihláška.  

5) Podklady ke školení místních bezpečnostních předpisů: bez těchto dokladů nelze školení 
absolvovat 
a) Výpis dokumentace BOZP - Pracovní a technologické postupy, Provozní a technologické pokyny, 

Zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrických zařízení příslušného druhu 
napětí která má osoba vykonávat nebo řídit popřípadě lze nahradit 

b) Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č.194/2022 Sb., o 
požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice Příloha 2  - Potvrzení o absolvování…… 

6) Pokud nebudou dodány kompletní dokumenty podle bodů 1 až 3 bude účtována v den školení 
částka 200,- Kč za DODATEČNÉ ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ. 

7) Pokud nebudou dodány podklady podle bodu 5 nelze školení absolvovat 
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                   PŘIHLÁŠKA ke ŠKOLENÍ a PŘEZKOUŠENÍ – prezenční-§6 nebo §7 
(Doklad + protokol založen: ……….   )      DLE  NVč.194/2022Sb.  „E2A“ (Předání na podpis……..…./Zaslání dokladu:   ……….....  ) 

Datum školení:……………...………………(vypsat modrou propiskou + podepsat a PŘEDEJTE NA ZAČÁTKU ŠKOLENÍ) 

Titul uchazeče (Bc.,Ing.,Mgr.,PhD.,….…):  Firma – ta která je uvedena na 
dokladu, stanovila rozsah školení a 
VYSLALA ŠKOLENOU OSOBU  
(zadavatel- platí FAKTURU za školení): 
 

Jméno + Příjmení uchazeče:  
Datum narození uchazeče:  
Adresa trvalého pobytu:   

Firma- IČO: 

Telefon:  Praxe na v elektrotechnice (pro §6 a 
§7) ke dni zkoušky 
 
        ANO…………..roků      NE E-mail:  

Firemní dokument,  
kterým byl obsah školení upřesněn 
(MPBP)  nebo potvrzení o 
provedeném školení - rozsah 
požadovaného školení (zaškrtněte) k 
§6:  

……………………. 
      §6- elektrotechnik bez praxe 
      §6- elektrotechnik s NSK 
      §6- elektrotechnik s praxí 
      §6- elektrotechnik s praxí +LPS 
      §6- elektrotechnik (dle části „8“ vědec, …...) 

Firemní kontakt - jméno a příjmení  
(osoby zajišťující školení za firmu): 
 
 

- rozsah požadovaného školení 
(zaškrtněte) k §7: 

      §7-vedoucí elektrotechnik 
      §7-vedoucí elektrotechnik s LPS 
      §7-vedoucí elektrotechnik s LPS+projekce 
      §7-vedoucí elektrotechnik s LPS=OSVČ 
      §7-vedoucí elektrotechnik (dle části „8“ pedagog….) 

Telefon: 
 
E-mail: 

Doložit (popsat) požadovaný rozsah školení dle NVč.194/2022Sb. a 
dle požadavku provozovatele VEZ: 

Nejvyšší dosažený § dle NV194/2022Sb. 
nebo vyhl. 50/1978Sb.: 
Vydán dne:  

Specifikace pracoviště: Kým vydáno: 

Popis pracovní činnosti na elektrických zařízení: 
 

Odborná kvalifikaci „ELEKTRO“ nebo zkoušky „NSK“  nebo „VŠ“ u vědců a pedagogů):  
 
(napsat kód a název oboru - z dokladu o el. vzdělání, u NSK doložit platnost -„NSK dokládá. FIRMA“ ) 
V: Dne: 
Poznámka k vymezení (omezení) PLATNOSTI  „dokladu“: Rozsah: E2A 

Podpis uchazeče (souhlasím 
s použitím osobních dat pro 
účely NVč.194/2022Sb.): 

 
 
 
¨…………………………………………………. 

Odpovědná osoba za firmu 
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem-RAZÍTKO) 
 
podpis zástupce firmy: 

Ke školení uchazeč přinesl a předložil (kontrola dokladů - zkoušejícím):  - PROSÍM NEVYPLŇUJTE 
§6 elektrotechnik        Osobní doklad        Doklad o odborné (profesní) kvalifikaci (VŠ)         Praxe         

       Dokument upřesňující rozsah nebo absolvování školení - od firmy (od zadavatele školení) 

§7 vedoucí elektrotechnik       Osobní doklad        Doklad o odborné (profesní) kvalifikaci          Praxe         

       Dokument upřesňující rozsah nebo absolvování školení - od firmy (od zadavatele školení) 

Platba:             Hotovost         Faktura                           Předseda zkušební komise – RT(§8-§9) - ………………….. 

Příloha 1. 
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Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení 
vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k 

výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost 
v elektrotechnice. 

 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba:…………………………………………………. 

se sídlem / místem podnikání:……………………………………………………………………. 

IČO:……………………………………………………. 

odpovědná osoba:……………………………………………. 

Potvrzujeme, že níže uvedena fyzická osoba je seznámena s pracovními a technologickými postupy, 
provozními a bezpečnostními pokyny, zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrickém 
zařízení příslušného druhu a napětí, na kterém mají uvedené osoby činnost provádět. Jejich znalosti v 
rozsahu tohoto potvrzení byly ověřeny a nemusí být tak v souladu s § 9 odst. 6 nařízení vlády 

požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice ověřovány v rámci zkoušky odborné způsobilosti. 

 

Jméno a příjmení – školené osoby:………………………………………………………………………. 

Místo trvalého pobytu………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
podpis odpovědné osoby 

razítko 
 (právnické nebo podnikající fyzické osoby) 

Příloha 2. 
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