
Přípravné školení a zkouška podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. pro 

pracovníka znalého s vyšší kvalifikací § 6. 
 

Kurz je zaměřen pouze pro pracovníky splňující požadavky pro získání kvalifikace podle 

vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., pro pracovníka znalého s vyšší kvalifikací § 6, do 1000V 

prostředí „A“. 
 

První den přípravné školení bude obsahovat následující témata:  
 

 ochrana el. zařízení kryty nebo přepážkami 

 stupně krytí el předmětů 

 práce na el. zařízení v blízkosti částí pod napětím 

 poskytování první pomoci při úrazu el. proudem 

 

 ochrana el zařízení nn izolací 

 bezpečná napětí 

 práce na el zařízení pod napětím 

 

 ochrana el zařízení nn chrániči 

 dovolená dotyková napětí 

 práce na el napětí podle pokynů 

 

 ochrana neživých částí el. zařízení nn 

 sítě TT 

 ochranné pracovní pomůcky 

 

 ochrana el zařízení nn polohou 

 stupně krytí el. předmětů 

 pracovník znalý s vyšší kvalifikací 

 

 ochrana živých částí el zařízení nn 

 sítě TN-C-S, TN-S 

 práce na el. zařízení nn pod dozorem 

 

 ochrana živých částí el zařízení nn 

 sítě IT 

 práce na a obsluha  el. zařízení nn  

 

 ochrana samočinným odpojením od zdroje 

 sítě TN-C 

 práce na el zařízení nn bez napětí 

 

 ochrana neživých částí el. zařízení NN 

 působení vnějších vlivů na el. zařízení 

 práce na el. zařízení NN pod napětím 

 

 ochrana bezpečným malým napětím 

 obvody SELV, PELV 

 práce na el. zařízení NN pod dohledem 

 

Dále budou připraveny zkušební testové otázky. 
 

 

 



Druhý den: 

Písemný test podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. pro pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na § 6 

Ústní zkouška  

 

Podmínky pro absolvování kurzu: 

- platné lékařské potvrzení (viz přihláška) 

- splnění minimální požadované praxe (viz přihláška) 

- splnění testu a ústní zkoušky 

 

Pokyny k zaplacení poplatku: 

 
Platba za školení  je ve výši 1.800,- Kč včetně DPH. Úhrada musí být provedena nejpozději do 

uzávěrky přihlášek na školení bankovním převodem z účtu uchazeče na účet FAST VUT u ČSOB, a. 

s., č. ú. 111044081/0300, variabilním symbolem bude 12609005, specifickým symbolem datum 

narození ve formátu DDMMRRRR, v poznámce jméno (7 dnů před zahájením školení). 

 

Místo konání:  

 

VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB, Veveří 331/95, Brno, budova E1, učebna E 515 

 

Časový rozvrh: 

1. den  9:00 – 12:00 
       12:00 – 13:00 oběd 

 13:00 – 16:00 

 

2. den 9:00 – 12:00 

 
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování. 


