
Technická inspekce České republiky 
organizace státního odborného dozoru 
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8 

http://www.ticr.cz/ 

Formulář OSV-VTZ-E 

 

Žádost o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení 
podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. pro vyhrazená technická zařízení 

Elektrická 
 

Spisová značka:  TICR_SP/…………/……...... 
 

I.  Identifikace žadatele 
              (trvalé bydliště) 

Jméno  Ulice, č.p  

Příjmení (titul)  PSČ - Obec.  

Datum narození  Telefon  

Rodné číslo  E-mail  

Státní příslušnost  Občanský průkaz  

 
  (adresa pro doručování)*             (adresa pro fakturaci)* 

Název  Název firmy  

Ulice, č.p  Ulice, č.p  

PSČ - Obec  PSČ - Obec  

Datová schránka  IČ  

*vyplní se pouze v případě, že je odlišná od trvalého bydliště 

 

II.  Typ žádosti   
                                                              

 Nový žadatel  Rozšíření rozsahu  Prodloužení platnosti 

 

III.  Požadovaný druh a rozsah osvědčení  
 
Vyznačte požadovaný druh a rozsah osvědčení * 

 

E1A* E1B* E2A E2B E3A E3B E4A* E4B* 
1 2 3 1 2 3     4 5 6 4 5 6 

                

 *vysvětlivky v příloze žádosti OSV-VTZ –E 

 

IV.  Požadované místo pro prověření        

        (ve sloupci označte křížkem jednu z možností) 

 pobočka Praha                            tel.: 224 913 803    pobočka Hradec Králové           tel.: 495 523 348 

 pracoviště Strakonice                 tel.: 221 466 821  pobočka Ostrava                         tel.: 596 623 281 

 pobočka Plzeň                             tel.: 377 423 941    pobočka Brno                              tel: 545 214 334 

 pobočka Ústí n. Labem              tel.: 472 777 810   pobočka Liberec                          tel: 485 107 812    

 

 

Elektronická adresa pro příjem této žádosti:  dispecink@ticr.cz 
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V. Doplňující údaje – (před zkouškou je nutné v originále doložit k ověření):        
 

a. Stávající osvědčení (při prodloužení platnosti nebo rozšíření osvědčení) 

Evidenční číslo osvědčení:  

Platnost osvědčení do, pobočka TIČR  

 

b. Údaje o vzdělání - diplom, vysvědčení, výjimka…(pouze u nových uchazečů) 

Název školy, učiliště:  

Rok ukončení:  

Číslo výjimky: *  

* uvede se v případě, že žadatel nesplňuje podmínky vzdělání pro získání osvědčení a má udělenou výjimku  

 

c. Údaje o délce odborné praxe (pouze u nových uchazečů, nebo rozšíření osvědčení) 

Zaměstnavatel:  

Délka praxe:  

 

d. Osvědčení o vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb.  

Paragraf/rozsah:  

Osvědčení vydáno dne:  

Vydal:  

Osvědčení o vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. – minimálně dle § 6, 

 

e. Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon požadované činnosti  

Datum vystavení:  

Potvrzení o zdravotní způsobilosti v souladu se zněním zákona č. 174/1968 Sb. § 6c, odst. 3 a vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

 

 

Dne: ………………………………                            Podpis žadatele: …………………………… 
 

Doklady uvedené v části V. byly ověřeny: 
 

 

Dne: ……………………… 

  

Jméno a podpis inspektora TIČR: …………………………………………………………… 
 

VI. Poučení 
 

Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je 

zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění 

nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud žadatel nedostatky v 

žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno. 

Po přijetí kompletní žádosti, TIČR vystaví zálohovou fakturu s oznámením termínu zkoušky, která bude 

odeslána žadateli. Zálohová faktura musí být uhrazena před konáním zkoušky. 

Konečné doúčtování bude provedeno na základě vzájemně odsouhlasené výše úhrady stanovené podle 

vyhlášky č. 398/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 461/2013 Sb. a skutečně vynaložených nákladů.  
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                                                                                                       Příloha k žádosti OSV-VTZ-E 

 

 

Vysvětlivky k tabulce III.: 
 

Požadovaný druh a rozsah osvědčení 

 

1 

E1A 

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před 

účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu 

2 
Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a 

statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu 

3 
Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a 

statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu 

 

1 

E1B 

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před 

účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu 

2 
Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a 

statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu 

3 
Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a 

statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 
E2A 

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně 

před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu 

 
E2B 

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně 

před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 
E3A 

Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) v prostředí bez 

nebezpečí výbuchu 

 
E3B 

Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) v prostředí s 

nebezpečím výbuchu 

4 

E4A 

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrická zabezpečovací zařízení 

5 Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrická požární signalizace 

6 Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrické nářadí a spotřebiče 

4 

E4B 

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrická zabezpečovací zařízení 

5 Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrická požární signalizace 

6 Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrické nářadí a spotřebiče 

 
Pozn. Žadatel může omezit požadovaný rozsah prověření podle výše uvedených kategorií. Podrobnější informace naleznete na 

webových stránkách www.ticr.eu 

 

 


