
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pracovníků k výkonu 
činnosti na el. zařízeních a na odbornou způsobilost 
v elektrotechnice dle Nařízení Vlády č.194/2022Sb. 

A  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Titul, jméno a příjmení : ………………………………………………   Datum narození : ………………………………… 

Tel. : ………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………       

Adresa bydliště : ……………………………………………………………………………………     PSČ : ………………………………… 

V pracovním poměru u : …………………………………………………………………………………………………………………………………   

K přezkoušení z NV č.194/2022 je potřeba doložit doklad o vzdělání z oboru elektro a potvrzení o praxi (možné předchozí doklad dle vyhl.50 nebo NV.194 nebo čestné prohlášení). 

B  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Odborné elektrotechnické vzdělání : ………………………………………………………………………………………………………………………
(nejvyšší dosažené) 

Počet roků odborné 

praxe :    ………………… 

C  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Žádáme o přezkoušení a udělení osvědčení podle § 9 Nařízení vlády č.194/2022Sb. 

§4     (osoba poučená)

§6     (osoba znalá pro samostatnou činnost - elektrotechnik)

§7     (osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik)

Pro  rozsah :            objekty třídy A objekty třídy B 

Pro napětí :  do 1000V              do 35kV             bez omezení      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potvrzuji, že údaje uvedené v části A, B a C odpovídají skutečnosti. 

Datum:  ……………………………        Podpis přihlášeného:  …………………………………… 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
ŠKOLENÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.194/2022 SB.. 

Společnost ELPO systém s.r.o., se sídlem Zlín, Klečůvka 109, 763 11, IČO: 26903083, emailový kontakt: 
info@elposystem.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„nařízení”), informuje o zpracování vašich osobních údajů. 

I. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Identifikace za účelem vystavení Dokladu o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v
elektrotechnice

- Plnění zákonných povinností

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

- Plnění zákonných povinností Správce
- Oprávněný zájem Správce

III. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání 
osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 
jiným, než výše uvedeným třetím osobám. 

IV. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů 
k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování 
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

V. PODROBNÉ INFORMACE
Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce naleznete na www.elposystem.cz

Datum:  …………………………… Podpisem souhlasím :  …………………………………… 

http://www.elposystem.cz/
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