
Kurz pro revizní techniky zdvihacích zařízení 
Přezkoušení/rozšíření/získání nového 

OSVĚDČENÍ 
  

 
 
Termín kurzu: 2023 dle výběru od 8:00 hod 
Místo konání kurzu: učebna TIČR, U Panského dvora 
3, 400 01 Ústí nad Labem 
Zkouška: v sídle TIČR, Praha  
 
 

 

Organizační info: INTELLI s.r.o. 
Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem 
IČO: 25460358 
DIČ: CZ25460358 
KB: 78-4618380277/0100 
Preiss Ondroušková Dana 
info@intelli.cz,  
tel: 775655617 
www.intelli.cz 
 
 

 

Co očekávat: 
Tento kurz je vhodný pro revizní techniky 
ZZ, 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  
on-line  - přihlašovacím formulářem  na 
stránkách www.intelli.cz 
 
 
2.krok: 
Ke zkoušce se přihlašte do 15.3.2023 na 
www.ticr.eu, 

• Žádosti a formuláře v dolní části 
kliknete 

• Vyberete zdvihací zařízení 
• Vyplníte žádost ke zkoušce 

s uvedením místa zkoušky Praha 
• Žádost odešlete  

 
Všechny informace jak zaplatit zkoušku a 
jaké doklady mít ke zkoušce obdržíte od 
TIČR v Pozvánce ke zkoušce, mailem 
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Program/harmonogram školení: 
1.den:  
8:00 prezence  
8:00 – 12:00 blok přednášek 
12:00 obědové občerstvení 
13:00 blok přednášek 
 
Témata přednášek: 

• Jeřáby 
• Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava 
• Jeřábové dráhy a ocelové konstrukce, požadavky, prohlídky, zatřídění, údržba 
• Odborný technik zdvihacích zařízení 
• Právní předpisy 
• Provozní požadavky, hodnocení technického stavu, montáž, údržba, opravy a 

zkoušení zdvihacích zařízení, profesní příprava 
• Elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel 
• Pojízdné zdvihací plošiny při údržbě jeřábů 
• Vázací prostředky, vázaní břemen 
• Závěrečná diskuze 
•  

Přednášející: Ing. Vladimír Macháček, Ing. Jiří Preiss, inspektoři EZ, TIČR, pobočka Ústí n/L  
 
Platba kurzu: 
Cena kurzu je 4.000, vč.21%DPH 

• Uhraďte v hotovosti u prezence oproti řádnému daňovému dokladu 
• Vystavíme zálohovou fakturu na základě přihlášky ke kurzu 
• Převodem na náš účet u KB. 78-4618380277/0100, VS ZZ32023 

 
 
Info ke zkoušce TIČR: 
(2.krok) 
Ke zkoušce na TIČR se evidujte v návaznosti jak vám končí osvědčení (aby vám 
nepropadlo), avšak tak, aby mezi  přihlášením  a zkouškou nebylo více než 30 dní 
(správní řád TIČR) 
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.  
Kontrolujte platnost svých osvědčení- propadlé znamená vyšší cenu za zkoušku 
TIČR. 
 
 
Kurzovné platíte INTELLI s.r.o. 
Zkoušku platíte na účet TIČR. 


