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Ukončenél,zdělání: SOU Na Boiišti 15 -,nvučetlv oboru elektro

Dne

11.02.20'13

r,ykonal 1,ýše uvedený zaměstnanec zkoušku odborné zpŮsobilosti
vyhl ČÚBP č. 50/78 Sb. a můžeblt pověřen násiedujícími činnostmi:

rl elektrotechrrice dle

Cinností pracovníka pro samo§tatnou činnost (§ 6 vyhl. 50i78 §b.), pro íízeníčinnosti
(§ 7 lyhl. 50/78 Sb.), pro řízeníčinnosti prováděné dodavatelským zpŮsobem a
pracovník pro řízeníprovozu (§ 8 v"vhl. 50/78 §b.) na elektrickém zaYízeni třídy n,A'o o
napětí do a nad 1000V
- v sorrladu s požadavky stanovenými platnými právrrími předpisy ČR.
Pracovník byl seznánren, proškolen. přezkoušen s předpisy pro činnost na elektrických
zařízenícir. školen v této činirosti, upozorněn na možnéolrrožení eiektrickými zařizenimi a
seznámen s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickýnr proudem. Dále byt
seznámen s požadavky platných norem ČSN. ČSX EN v rozsahu své činnosti.

§ ó - pracovník pro §arno§tatnou činnost (§ 6 ryhl. 50/78 Sb.} na elektrickóm zaíuení
třídy ,oA" o napětí do a nnd 1000V
§ 7

- pracovník pro pro řízeníčinnosti (§

,oA'o o

7 vl,ht. 50/78 Sb.) na elektrickórn

zaíízenítřídy

napětí do a nad 1000V

§ 8*

pracovník pro řízeníčinnosti prováděné dodavatelským způsolrem
a pracovník pro řízení proyozu (§ 8 vyhl. 50/78 Sb.) na elektrickém zařízení třídy
o
napětí
do a nad l000V
,oA"
§ 10 - §amostatné projektování {§ 10 vyht. 50/78 Sb. ) na elektrickém zařízení třídy ooA"
o napětí do a nael t0O0V
§ 10 - Řízení preljektování (§ 10 vyhl. 50/78 Sb ) na elektrickém zařízením třícly ,,A" o
napětí do a nad 1000V
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