
 
 

Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle §9 NV 194/2022 Sb. 
 

 CÍLE 
Jednodenní kurz, včetně přezkoušení, je určen všem pracovníkům, kteří splňují podmínky stanovené NV 
194/2022 Sb. Nařízení vlády stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují nebo pracují na 
elektrickém zařízení, dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků 
v souvislosti s kvalifikací. Uvedení pracovníci musí být tělesně a duševně schopní a musí splňovat podmínky 
stanovené NV 194/2022 Sb. 
 

 OBSAH 
Právní předpisy, ochrana před úrazem elektrickým proudem, vodiče, ovladače, scelovače, vedení, rozvaděče, 
stroje, uzemnění a ochranné vodiče, el. ruční nářadí, zásady bezpečnosti, ochrana před úrazem el. proudem, 
související normy, první pomoc atd. 

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM  7.45 -     8.00  prezence účastníků 

8.00 -   12.30  přednášky a konzultace 
12.30 - 13.00 přestávka 
13.00 - 15.30 zkoušky 

Přednášky a zkoušky se konají v zasedací místnosti Domu techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 1. patro. 
Doložení odborné kvalifikace: na přihlášce je nutné uvést název a číslo studijního oboru dle oborového 
číselníku – originál nebo ověřená kopie dokladu o ukončeném vzdělání je nutné doložit zkušební komisi. 
V případě profesní kvalifikace se dokládá potvrzením osoby odpovědné dle §6 odst. 5 NV 194/2022. 
Odpovědná osoba vystaví písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k NV 194/2022 Sb. o tom, že pro 
daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, 
který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. 
 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 1452,00 Kč včetně 21% DPH (1200,- Kč + 252,00 Kč DPH) 

Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice. Účastnický poplatek je 

možné uhradit u prezence. 
 

 

 ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.  

2. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky. 
Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 min. chůze od Domu techniky nebo v parkovacím 
domě na sídlišti Karlovina cca 4 minuty chůze  

3. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku spolu s potvrzením odpovědné osoby zaměstnavatele dle §9 
odst. 6 NV 194/2022, zašlete nejpozději 14 dní před začátkem konání kurzu elektronicky na 
kralovcova@dtpce.cz případně na adresu: Dům techniky Pardubice, spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 
532 27  Pardubice 

        4. Zákaznický servis: 
  tel.: 466 614 321, 604 562 784, e-mail: kralovcova@dtpce.cz 
 

 Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, 
účastnický poplatek se nevrací. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za 
nedodržení storno podmínek fakturován. 

 Účastníci kurzu u prezence prokáží zaplacení účastnického poplatku. Daňový doklad jim bude vydán na 
základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme jen v případě, že 
nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 

 Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci 
i účastníka. V případě zrušení kurzu organizátor vrací vložné a zrušení oznámí přihlášeným. 

TERMÍNY  VAR. SYMBOL 

19. 9. 2022 10040103 

7. 11. 2022 10040104 
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