
                                            Kancelář: Dr. E. Beneše 5, Šumperk 
                                                                                                                                                                                      Email: skoleni@pokorny-ens.cz 
                                                                            
                                                                                                                                                          

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE PODLE  NV č. 194/2022 Sb. 
odborná způsobilost v elektrotechnice 

  Vyplňte hůlkovým písmem     
 

Jméno a příjmení                          
  

 

Datum a místo narození              
  

 

Trvalé bydliště                                

  

Zaměstnavatel / OSVČ + IČ                               
 

  

Odborné vzdělání / profesní kvalifikace        
 

  

Pracovní zařazení  

Osobní kontakt                          telefon:                                                        email: 

Požadovaný rozsah: (zakroužkujte požadovaný § 6 nebo 7 a rozsah E1, E2 nebo E3 v prostoru bez nebezpečí výbuchu A nebo s nebezpečím výbuchu B) 

§6   bez praxe      E1A    E1B   E2A   E2B    E3A   E3B  

 
§6   samostatná činnost E1A       E1B      E2A                
                                                     E2B       E3A      E3B 

§6   učitelé      E1A      E1B      E2A      E2B        

 

§6   vědečtí pracovníci     E1A     E1B       E2A    E2B           
                                                 

§7   řízení činností            E1A       E1B       E2A     
                                          E2B      E3A      E3B 

§7   řízení činností dodavatelským způsobem    

         E1A      E1B      E2A     E2B        E3A      E3B 

§7   řízení provozu            E1A      E1B      E2A            
                                                   E2B       E3A      E3B 

§7   projektanti                 E1A       E1B       E2A        
                                          E2B       E3A     E3B 

§7   asistenti v laboratořích škol všech stupňů 
         E1A      E1B      E2A     E2B         

Přihlašuji se ke zkoušce podle NV č. 194/2022 Sb. 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, zde uvedených v přihlášce, pro účely vydání osvědčení a zařazení do evidence školení NV č. 194/2022 Sb. 
firmy Stanislav Pokorný a pro účely sledování periodického školení. Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. 
 

 

 

V_______________________dne____________                                                                                          _______________________                                             
                                                                                                                                                                                            podpis uchazeče  

 Potvrzujeme, že pracovník dosáhl k dnešnímu dni délku praxe v rozsahu: 
 
    E1A (VN) ______let         E1B (VN s NV)_____let   E2A (NN)______let     E2B (NN s NV)______let  E3A (LPS)______let       E3B (LPS s NV)______let 
 
 
 
 
V___________________dne______________                                                                                         ___________________________                                                                                                     
                                                                                                                                                                           razítko a podpis zaměstnavatele 

Čestné prohlášení* 
 
 
 
V___________________dne______________                                                                                           __________________________                                           
                                                                                                                                                                             podpis OSVČ (soukr.podnikatel) 
*

 OSVČ (Soukromý podnikatel) potvrzuje praxi vlastním podpisem jako formu čestného prohlášení 

o Potvrzujeme, že uchazeč je tělesně a duševně způsobilý pro vykonávání profese ve smyslu NV č. 194/2022 Sb. a je u 
zaměstnavatele podrobován periodickým lékařským prohlídkám v souladu s Vyhl. 79/2013 Sb. a Vyhl. 432/2003 Sb. 

o Lékařské potvrzení 
                   Potvrzuji, že uchazeč je tělesně a duševně schopný pro vykonávání profese elektro ve smyslu NV č. 194/2022 Sb.  
 
 
 
 
V__________________dne______________                                                                                        _____________________________________                                           
                                                                                                                                                                        razítko a podpis zaměstnavatele nebo lékaře 

  OSVČ musí doložit potvrzení od lékaře - vlastní potvrzení je neplatné!                                                 Odpovídající předložené potvrzení zdravotní způsobilosti zakřížkujte                         
 

 

mailto:skoleni@pokorny-ens.cz


Vysvětlivky:  
 

§ 6 - Elektrotechnik > osoba znalá pro samostatnou činnost - podle § 5 odst. 1 a), absolventi oboru elektro bez praxe - podle § 6  
         odst. 2, vědečtí pracovníci - podle § 6 odst. 8 a), učitelé - podle § 6 odst. 8 b) 
 
Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných 
elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s § 349 odst. 1 zákoníku práce. 
Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky 
po dobu nejméně 1 roku. 
 
 § 7 - Vedoucí elektrotechnik > řízení činnosti (vč. dodavatelského způsobu), řízení provozu, projektanti VTZ podle § 7 odst. 1,  
          absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky pracující jako asistenti v  laboratořích škol všech stupňů - podle § 7  
          odst. 8  
 
Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti 
vedoucího elektrotechnika činí 
  
a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 NV č. 190/2022 Sb., jako E2A a E3A, 
b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 NV č. 190/2022 Sb., jako E1A, E2B a E3B, a 
c) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 NV č. 190/2022 Sb., jako E1B. 
 
 
 
I. Rozsah vyhrazeného elektrického zařízení: 
 
a) elektrická zařízení nízkého napětí NN a vysokého napětí VN s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo  
     bez omezení rozsahu napětí E1 (praxe E1A - VN) 
 
b) elektrická zařízení nízkého napětí NN do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí E2 (praxe E2A - NN) 
 
c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E3 (praxe E3A - LPS = hromosvody) 
 
 
 
II. Druhy vyhrazeného elektrického zařízení: 
 
a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu A (praxe E1A, E2A, E3A) 
 
b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu B (praxe E1B, E2B, E3B - s NV) 
 
 
 
III. Pro účely odborného vzdělání a profesní kvalifikace se rozumí 
 
a) odborná kvalifikace 
 
1. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze 
skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 
 
2. ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z oblasti vzdělávání Elektrotechnika, 
 
3. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, které 
obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, 
 
4. ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje 
požadavky na elektrotechnické vzdělání, 
 
5. úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 
kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ (oborový číselník)  
 
 
 

Přílohy k závazné přihlášce ke zkoušce podle  NV č. 194/2022 Sb. 
  

• Kopie odborného vzdělání nebo profesní kvalifikace, platí pro nové uchazeče získání odborné způsobilosti v elektrotechnice 
u školícího střediska fy Stanislav Pokorný – www.pokorný-ens.cz 

• Kopie předchozího dokladu o zkoušce podle NV č. 194/2022 Sb., nebo   

• Kopie předchozího osvědčení podle vyhl. 50/78 Sb. 


