
Kurz pro stávající revizní techniky -přezkoušení 
elektrická zařízení kategorie E2/A -  E/1B 

  

 

 
Termín kurzu: 2023 dle vašeho výběru  
Termín zkoušky: 2023  v sídle TIČR, Praha  
Místo konání kurzu: Horský hotel POMEZÍ, 
Cínovec 221, Dubí u Teplic, 415 01,  
www.hotelpomezi.cz 
 
 
 
 
 
 

 

Organizační info:  
INTELLI s.r.o. 
Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem 
IČO: 25460358 
KB: 78-4618380277/0100 
Dana Preiss Ondroušková 
info@intelli.cz, tel: 775655617 
www.intelli.cz 
 

 

Co očekávat: 
Tento kurz je vhodný pro revizní techniky, 
kteří se chystají obnovit anebo rozšířit 
Osvědčení k revizím po pěti letech a 
připravují se na opakovanou zkoušku před 
komisí TIČR-organizace pověřená výkonem 
státního odborného dozoru 
 
Na kurzu se podrobně věnujeme: 

 jednotlivým okruhům z testů TIČR 
 častým chybám a nedostatkům 

v provádění revizí 
 oblasti nových změn v legislativě 
 způsobu probíhání zkoušek k získání 

osvědčení 
 samozřejmě diskuze 

 
Kurz má charakter závěrečné přípravy před 
vykonáním zkoušky RT a předpokládá se 
základní znalost související legislativy a tech. 
norem (www.ticr.eu) 
 
1.krok 
Ke kurzu se přihlašte v době platnosti 
vašich osvědčení - pokud chcete 
organizačně zajistit zkoušku TIČR 
 
2.krok 
Ke zkoušce se přihlašujte až na 
vyzvání, které vám pošlu. 
www.ticr.eu 

 Žádosti a formuláře v dolní části 
kliknete 

 Vyberete elektrická zařízení 
 Vyplníte žádost ke zkoušce 

s uvedením místa zkoušky Praha 
 Žádost odešlete  

Všechny informace jak zaplatit a jaké 
doklady mít ke zkoušce obdržíte od TIČR 
v Pozvánce ke zkoušce, mailem 
 
Pokud máte propadlé osvědčení o  Odborné 
způsobilosti (bývalá Vyhl.50/78 Sb.) umíme 
obnovit na kurzu, cena 1.000,-Kč. 
 
 



Program/harmonogram školení: 
1.den:  
10:00 prezence v hotelové recepci 
10:00 blok přednášek 
12:00 Oběd 
13:00 blok přednášek 
18:00 večeře 
19:00 diskuze probraných témat 
2.den: 
8:00 snídaně 
9:00 blok přednášek  
12:00 oběd 
13:00 přednáška, cvičné testové otázky 
 
Témata přednášek: 

 Legislativa související s činností RT 
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ochrana před nebezpečným 

dotykem 
 Všeobecné požadavky na elektrická zařízení 
 Ochrana před bleskem a přepětím 
 Revizní zprávy elektrozařízení. LPS 
 Další související 

Přednášející: Ing. Vladimír Macháček, Ing. Jiří Preiss, inspektoři EZ, TIČR, 
pobočka Ústí nad Labem 
 
Info ke zkoušce: 
Po odeslání vyplněné žádosti vám přijde automatické potvrzení o odeslání. 
TIČR žádost zpracuje a vystaví Pozvánku ke zkoušce s výzvou k uhrazení 
poplatku, kde vám bude přidělen termín zkoušky. 
Ohledně dokladů, které jsou potřeba ke zkoušce se řiďte pokyny v pozvánce 
TIČR. 
Na kurzu je můžeme pouze zkontrolovat  
 
 
Platba kurzu: 
Cena kurzu je 6.000, vč.21%DPH 
Vložné kurzu obsahuje náklady na organizaci, učební texty, plnou penzi a 
ubytování v tří a vícelůžkových pokojích hotelu POMEZÍ 
 

 Uhraďte v hotovosti u prezence oproti řádnému daňovému dokladu 
 Vystavíme zálohovou fakturu na základě přihlášky ke kurzu 
 Vystavíme fakturu  
 

Platba zkoušky: 
Podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce bude zaslán na Váš mail po vyplnění 
žádosti o vydání Osvědčení. 
Poplatek za zkoušku se platí přímo TIČR a je nutno jej uhradit před konáním 
zkoušky 
 
Kurz pro přezkoušení bude proveden při naplnění minimálního počtu 
účastníků – 10 os. 


