VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
S účinností od 1. 7. 2022 jsou pro vyhrazená elektrická zařízení platné tyto nové právní
předpisy:
- Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických
zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
- Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené
organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Výše uvedeným zákonem byly zrušeny mimo jiné tyto předpisy pro oblast EZ:
1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
2. Zákon č. 159/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č.
575/1990 Sb.
3. Čl. I a III zákona č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
5. Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
6. Vyhláška č. 98/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
7. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických
zařízeních).
Technická inspekce České republiky se stává v souladu s § 24 zákona pověřenou
organizací.
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VYHRAZENÁ A NEVYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTEZ)
Podle §3 odst. (1) NV 190/2022 Sb. Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která
představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to:
a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické
energie a elektrické instalace staveb a technologií,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
Podle §3 odst. (2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí
400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného
právního předpisu,
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují
zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou
určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.
Podle §4 NV 191/2022 Sb. se dělí elektrická zařízení na třídu I a na třídu II:
(1) Vyhrazená elektrická zařízení I. třídy
a) elektrické zařízení
1.
2.
3.
4.

ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 oC,
v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření,
v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek a
v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin;

nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace,

b)
c)
d)

elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo
prachů,
elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje
přítomnost více než 200 osob,
elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů,
kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná
porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního
prostředí,
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e)

elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny,
pokud chrání zařízení uvedená v písmenech a) až d).

(2) Vyhrazená elektrická zařízení II. třídy
a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a), neuvedená v § 3 odst. 2
a v § 4 odst. 1 písm. a) až d),
b) zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená v
odstavci 1 písm. e).
Náplň činnosti
pověřené organizace TIČR dle zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění
§ 6 Zákona č. 250/2021 Sb.
(1) Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených
technických zařízení
a) podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci,
montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení
splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
Poznámka TIČR: citace „na vyžádání“ ve výše uvedeném článku neznamená zákonné
nařízení. TIČR vydává odborné stanovisko na základě vlastního rozhodnutí zákazníka.
b) provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na
těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě, kterých vydává osvědčení, zda
vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek …….
Poznámka TIČR: v tomto bodu b) je podle nové legislativy vydáváno osvědčení (podle
zákona č. 174/68 Sb. to bylo odborné závazné stanovisko). Tento požadavek je na rozdíl od
předcházejícího bodu legislativní povinností, nedílná součást předávacích dokumentů.
c) prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob
k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob
plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 8,
d) prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a
zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení podle § 11,
Poznámka TIČR: tento bod platí u EZ pouze pro zkoušky revizních techniků, nikoliv pro
zkoušky podle NV č. 194/2022 Sb. § 6 a 7 (bývalá vyhláška č. 50/78 Sb. §§ 4 až 8)
f) vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly
oprávnění podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných
právních předpisů a veřejnosti,
g) vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů
podle jiných právních předpisů a veřejnosti.
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K §6 odst. 1 písmeno a) zákona 250/2021 Sb.
Posuzování, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze,
opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Ve všech případech se tato činnost na elektrických zařízeních realizuje pro podnikající
právnické nebo podnikající fyzické osoby tehdy, kdy tento subjekt dle vlastního rozhodnutí o
výkon činnosti TIČR požádá. Tato činnost je prováděna v souladu se specifikací dle žádosti
a s ustanovením vyhlášky o poplatcích č. 60/2022 Sb. (v některých případech včetně
cestovních náhrad). Posouzení TIČR na vybranou činnost v oboru vyhrazených elektrických
zařízení (VTEZ) se realizuje z hlediska bezpečnosti těchto zařízení. Vyhodnocení činnosti se
provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních
vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného stanoviska TIČR.
Žadatel v tomto případě uplatní svůj požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR
formou žádosti o odborné stanovisko pro elektrická zařízení, která je zveřejněna na
www.ticr.eu – Žádosti a formuláře – Žádost o vydání odborného stanoviska elektrická.
K §6 odst. 1 písmeno b) zákona 250/2021 Sb.
Montážní organizace, která po dokončení montáže VTEZ TŘÍDY I., je povinna se řídit §
6 a § 7 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., tj.
• Žádost – Žadatel o vydání osvědčení zařízení I. třídy v tomto případě uplatní svůj
požadavek formou žádosti, která je zveřejněna na www.ticr.eu – ŽÁDOSTI A
FORMULÁŘE - Žádost o provedení prohlídky, řízení a vyhodnocení zkoušky elektrická.
• Po zprocesování žádosti (přidělení čísla jednacího, spisového …) je žádost předána
konkrétnímu inspektorovi, který předběžně určí cenu podle § 13 a14 zákona, dohodne
s žadatelem podrobnosti o rozsahu inspekční činnosti, místního šetření, zajištění
potřebných dokladů k dokončené montáži (revize, dokumentace, vnější vlivy, oprávnění
dodavatelské firmy, certifikáty……), provedení kontrolních měření a další úkony, které
z rozsahu posuzování vyplývají. Na závěr zpracuje Osvědčení ve smyslu §6 odst. 1
písmeno b) zákona 250/2021 Sb.
• Jestliže šetření vyhrazeného elektrického zařízení nebylo úspěšné, je po odstranění
zjištěných závad možné celý proces opakovat.
Poznámka TIČR:
Podle starého zákona č. 174/1968 Sb. bylo pro třídu jedna vydáváno Odborné závazné
stanovisko, podle současného zákona č. 250/2021 Sb. je vydáváno osvědčení!!
Pokud je součástí posuzovaného zařízení i zařízení, které svým účelem patří do jiného oboru,
a pokud tato zařízení mohou mít vliv na průběh nebo bezpečnost zkoušky, je činnost
prováděna v součinnosti s dalšími pracovníky TIČR příslušného oboru (zařízení plynová,
tlaková, zdvihací), včetně případné součinnosti s jednotlivými vedoucími příslušného oboru.
Zde je nutno rovněž uplatnit žádost na stránkách TIČR pro jiný obor.
4

K §6 odst. 1 písmeno c) zákona 250/2021 Sb.
OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ
Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob
Podle §7 zákona 250/2021 Sb. jsou oprávněny vykonávat montáž, opravy, revize, zkoušky
vyhrazených technických elektrických zařízení pouze odborně způsobilé právnické osoby a
podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost tehdy, zabezpečí-li její
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající
fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.
Výše uvedené činnosti na vyhrazených technických elektrických zařízeních mohou
vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění.
Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě podané žádosti
organizace nebo podnikající fyzické osoby. Žádosti jsou zveřejněny na adrese www.ticr.eu –
Žádosti a formuláře – Žádost o oprávnění EZ – fyzická podnikající osoba, nebo Žádost o
oprávnění EZ – právnická osoba. Potřebné doklady se přikládají v kopii k žádosti, nebo
nejpozději při vlastním šetření oprávnění.
Všechny žádosti bude přijímat a zpracovávat TIČR doručené prostřednictvím datové
schránky, případně Českou poštou na pobočku TIČR do Strakonic s adresou:
Smetanova 533
386 01 Strakonice I.
PODMÍNKOU PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ JE:
a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti
pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených elektrických zařízeních a které budou
odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických
zařízení (dále jen "odpovědná odborná osoba"),
b) zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži, opravách, revizích a zkouškách
vyhrazených technických elektrických zařízení odborně způsobilou osobou,
c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených
technických zařízení.
Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v
požadovaném rozsahu. Splňuje-li žadatel tyto podmínky, rozhodne pověřená organizace o
tom, že právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění.
Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.
PŘI PROVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI U ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ se
postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 222/2009 Sb. v platném znění a § 11 zákona
250/2021 Sb.
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Žadatel předkládá TIČR doklad o odborné kvalifikaci osob. Podmínky vydání oprávnění jsou
shodné jako u předcházejícího článku.
Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě
Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve
Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Uznávacím orgánem je ministerstvo.
Poznámka TIČR:
U učňovských a středoškolských vzdělání většinou rozhoduje o uznávání v ČR odbor školství
příslušného krajského úřadu, u vysokoškolského je to partnerská vysoká škola v ČR, nebo
v obou případech může být požádáno ministerstvo.
Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky
fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské
unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří.
Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude
žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud žádost obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověření odborné
způsobilosti k vydání oprávnění, resp. k vydání rozhodnutí o vydání oprávnění, je písemně
žadateli oznámeno datum a místo zahájení šetření, rozsah a určení ceny. Účtování je
prováděno dle ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 60/2022 Sb. (v některých případech
včetně cestovních náhrad), tj. před zahájením šetření.
POŽADAVKY K OPRÁVNĚNÍ
K montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických elektrických
zařízení
Podle zvoleného rozsahu v žádosti a upřesnění plánované činnosti žadatele je podmínkou
k vydání oprávnění doložení dokladů, pokud nebyly přiloženy k žádosti:
-

odbornou způsobilost odpovědné osoby/osob (osvědčení RT v rozsahu požadované
činnosti a požadovaném rozsahu oprávnění, platná zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
§ 8, nebo NV č. 194/2022 Sb. § 7, doklad o vzdělání…);
zajištění výkonu činnosti odpovědné osoby/osob, v případě, že jí není sám žadatel
(souhlas, plná moc odpovědné osoby...);
potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených
technických elektrických zařízení

Po provedeném šetření odborné způsobilosti za účelem vydání oprávnění k montáži,
opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení je vyhotoven zápis o
šetření, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem
tohoto zápisu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění
požadavků pro vydání oprávnění, resp. rozhodnutí o vydání oprávnění. Zápis o šetření
odborné způsobilosti podepisuje žadatel (jednatel), odpovědná odborná osoba a inspektor
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TIČR. V případě pověření zastupováním musí být předložena plná moc k provedení
požadovaného úkonu.
V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje inspektor TIČR jeho
šetření do doby splnění podmínek a postupuje dle správního řádu. Originál protokolu/zápisu
o šetření bude zařazen do spisu TIČR.
Vydání oprávnění
V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti vystavuje TIČR pro žadatele
oprávnění, resp. rozhodnutí o vydání oprávnění. Vystavené rozhodnutí oprávnění je opatřeno
evidenčním číslem a v podmínkách platnosti je zakotvena vazba na dodržování podmínek
zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu.
ODPOVĚDNÁ ODBORNÁ OSOBA
Stanovení odborně způsobilé osoby pro danou činnost je podmínkou u právnických osob a
podnikajících fyzických osob bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost všech odborně
způsobilých osob musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být
stanovena a písemně doložena odpovědnost každé osoby za svůj konkrétní rozsah.
ZMĚNA ÚDAJŮ VE STÁVAJÍCÍM OPRÁVNĚNÍ
Dojde-li ke změně údajů uvedených v oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí
– viz § 8 odst. 6 zákona č. 250/2021 Sb.
Změna rozsahu oprávnění (rozšíření)
Žadatel zašle na TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.eu. K žádosti
žadatel doloží kopii stávajícího oprávnění a zápis. S ohledem na příslušný požadavek změny
rozsahu ve stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné k šetření
v dokumentu „Potvrzení žádosti s výzvou o uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady“.
Zánik oprávnění
§9 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb. uvádí případy, kdy zanikne oprávnění k požadované
činnosti. Dále pak § 10 zákona č. 250/2021 Sb. uvádí způsob evidence oprávnění prováděný
pověřenou organizací – Technickou inspekcí ČR.
Den zániku oprávnění, stejně tak jako skutečnost, že došlo k odnětí nebo omezení oprávnění
podle jiného právního předpisu, včetně dne, kdy k odnětí došlo, pověřená organizace
bezodkladně vyznačí v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících
fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení.
Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících
fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení,
jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických osob a podnikajících
fyzických osob s oprávněním k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených
technických zařízení a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů
podle jiných právních předpisů. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy.
Správcem a provozovatelem evidence je pověřená organizace.
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ODBORNÁ ZPŮSOBILOST FYZICKÝCH OSOB K ČINNOSTEM NA VYHRAZENÝCH
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI RT)
Podle §11 zákona 250/2021 Sb. je předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby
provádějící revize vyhrazených elektrických zařízení:
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
(Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11, příloha 2, II. rizika ohrožení čl. 7, prohlídka musí být
provedena jednou za 4 roky, jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let
věku. Na základě stanovení rizik mohou být v organizacích termíny zkráceny.)
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na
vyhrazeném elektrickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané
na vyhrazeném elektrickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních,
provádějí-li revize a zkoušky, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
Požadavky na odborné vzdělání a praxi revizního technika podle míry rizika a činnosti
vykonávané na vyhrazeném elektrickém zařízení uvádí § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
takto:
a)
1.

2.
3.

4.
5.

odbornou kvalifikací podle § 2 NV 194/2022 Sb.
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,
ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z oblasti
vzdělávání Elektrotechnika,
ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s
maturitní zkouškou v jiném oboru, které obsahově splňuje požadavky na
elektrotechnické vzdělání,
ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z jiné
oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,
úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu (zákon č. 179/2006
Sb.) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace
„Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,

Poznámka TIČR:
Kvalifikace se dokládá originálem dokladu o ukončeném vzdělání u zkušební komise. Pro
body 3 a 4 musí být doložen doklad o obsahovém splnění elektrotechnického vzdělání od
příslušné školy nebo ministerstva školství.
(1)

Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou
podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení,
je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu
odborné praxe podle odstavce 2.

(2)

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle
jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí
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a)
b)
c)
d)

4 roky pro rozsah označený v Příloze č. 3 NV 190/2022 Sb. jako E1A a E2A,
2 roky pro rozsah označený v Příloze č. 3 NV 190/2022 Sb. jako E3A,
pro rozsah označený v Příloze č. 3 NV 190/2022 Sb. jako E1B a E2B 4 roky pro druh A
a 1 rok pro druh B,
pro rozsah označený v Příloze č. 3 NV 190/2022 Sb. jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok
pro druh B.

Žádost o vykonání zkoušky je zveřejněna na webových stránkách TIČR - www.ticr.eu –
ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE – „Žádost o osvědčení EZ – zkoušky fyzických osob“.
Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů
od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Technická inspekce ČR má
k tomuto účelu zřízena 2 testovací centra – na pobočce TIČR v Praze a na pobočce TIČR
v Brně. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen
žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.
Zkouška probíhá před zkušební komisí, která má 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti
na vyhrazených elektrických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení ve smyslu
zákona č. 250/2021 Sb.
Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah
zkoušky je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky je
vykonávána žadatelem samostatně na počítači, kde se hodnotí stupněm vyhověl nebo
nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí.
K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky
hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel
odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.
Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm
vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu. O průběhu a výsledku této zkoušky je
sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.
Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl,
může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů
po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti není
omezen.
Zpracoval: Ing. Josef Vozobule
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