
Ing. Ivo Hejduk, školicí středisko
Nám. Míru 28, 568 02 Svitavy
tel.: 461 530 609

Přihláška ke zkoušce způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
pro činnost pracovníka podle §  ........................*)

*) zatrhni §6 - do 1 000V, §7- do 1 000V, §8- dodavatelsky do 1 000V, §8- řízení provozu do 1 000V
§6 - nad 1 000V, §7- nad 1 000V, §8- dodavatelsky nad 1 000V, §8- řízení provozu nad 1 000V
hromosvody s neb. výbuchu §10 - projektování §11- zvl. způsobilost - školství

1.    Osobní údaje :

Jméno a příjmení ...................................................................................................................................................................

Bydliště (přesná adresa) ........................................................................................................................................................

narozen   .......................................... v  ........................................................  okres ..............................................................

zaměstnán  (zaměstnavatel)....................................................................................................................................................

zaměstnán  jako *) .................................................................................................................................................................

2.    Vyučen v oboru  **) ..............................................................................číselný znak ......................................................
(učiliště)
kde  .............................................................................................................výuční doba (roků)  ...........................................

doklad ***)  ............................................................................................................................................................................

3.    Odborné školní vzdělání  ...................................................................................... číselný znak ....................................
(maturita, vysoká škola)
Název školy .............................................................................................................................................................................

obor **)  .................................................................................................................................................................................

doklad ***)    ..........................................................................................................................................................................

4.    Odborná praxe roků - do 1 000 V ...........................  nad 1 000 V .........................  hromosvody  ................................

kde ..........................................................................................................................................................................................

doklad ***)  ............................................................................................................................................................................

5.    Druh vykonávané práce na el. zařízení  .........................................................................................................................

6.    Dosavadní osvědčení dle vyhlášky č. 50/78 Sb. :

Evidenční číslo ................................. vydáno dne ..........................................    vydal   ..........................................................

7.    Doklad o zdravotním stavu, odpovídající práci na el. zařízení ***)...............................................................................

......................................................... ......................................................
potvrzení  zaměstnavatele           podpis  přihlášeného

V ...............................................   dne .......................................................

*)      Podle § 6-11, uvedených ve vyhlášce  (uvést  u § 8 - a)- dodavatelsky, b)- pro řízení činnosti)
**)    Podle přílohy 2 k vyhlášce č. 50
***)  Výuční list, maturitní vysvědčení, potvrzení o praxi apod. předloží pracovník zkušební komisi



a) pracovníci pro samostatnou činnost § 6
b) pracovníci pro řízení činnosti § 7
c) pracovníci pro řízení činnosti, prováděné dodavatelským způsobem

a pracovníci pro řízení provozu § 8
d) pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování § 10
e) kvalifikace ve zvláštních případech § 11

Příloha 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - nejkratší požadovaná délka praxe

Kvalifikace

Činnost
na elektrických zařízeních na hromosvodech

do 1 000 V nad 1 000 V
odborné vzdělání

V SO ÚSO VŠ V SO ÚSO VŠ Z V SO, ÚS O, VŠ
Nejkratší požadovaná délka praxe

§ 6 1 rok 2 roky 0,5 roku 3 měsíce
§ 7 2 roky 1 rok 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců
§ 8 6 roků 4 roky 2 roky 7 roků 5 roků 3 roky nelze 2 roky 6 měsíců

Od borným vzděláním (viz příloha 2 níže) se rozumí vzdělání v oboru elektrotechniky a v tabulce je označeno:
Z - zaškolení
V - vyučení
SO - střední odborné
ÚSO - úplné střední odborné
VŠ - vysokoškolské

Odborné vzdělání : Podle přílohy 2 k vyhlášce č. 50/78 Sb..
Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje :

(uvedené obory jsou původní – nové nejsou uvedeny pro různorodost – všeobecně začínají číslem 26-xx)
a) vyučení v oborech

číselný znak název učebního oboru
21-68-2 důlní elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 provozní elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových vedení
26-86-2 mechanik elektronických zařízení
26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik dálkových spojů
26-92-2 mechanik měřících a regulačních přístrojů
24-20-2 montér výtahů

číselný znak experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
26-87-4,2 : 01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2 : 04 mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2 : 04 mechanik měřících a regulačních přístrojů
24-41-4,2 : 03 mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2 : 02 elektromechanik
26-86-4,2 : 03 mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2 : 02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
26-89-2   : 08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2   : 09 spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2 : 02 důlní elektromontér

číselný znak experimentální tříleté obory bez maturity
26-89-2 : 07 mechanik telekomunikačních spojovacích vedení
26-89-2 : 06 montér sdělovacích vedení

b) dosažení  středního  odborného  vzdělání  nebo  úplného  středního  odborného  vzdělání  v oboru 
elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

Údaje na přihlášce je nutno vyplnit přesně podle skutečnosti a dokladů – neuvádět všeobecně


