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Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A 
Intenzivní školení, které Vás připraví na zkoušky na TIČR pro revize elektrického ručního nářadí 
a elektrických spotřebičů. 
Kurz je ideální přípravou pro získání osvědčení E4A k revizím podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
Co všechno Vás čeká? 

 řekneme, jak dělat revize elektro, 
 projdeme testové otázky z TIČR, 
 probereme základní legislativu pro revize, 
 upozorníme, co ne/dělat, aby byla zajištěna ochrana před úrazem el. proudem, 
 součástí kurzu je i přístup ke studijním materiálům v elektronické podobě. 

 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/kurzy-reviznich-techniku-elektro-e4a 
 
Program Kurzů revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A 
1. DEN ŠKOLENÍ 

o 8.30 - 9.00 prezence účastníků 
o 9.00-12.00 Oblast legislativy 

 Seznámení s příslušnými právními předpisy a základní legislativou týkající se 
revizí a revizních techniků. 

o 12.00-12.30 oběd 
o 13.00 - 16.00 Oblast legislativy - 2. část 

2. DEN ŠKOLENÍ 
o 8.30 - 12.00 Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým 
proudem, používání proudových chráničů IΔn ≤ 30 mA pro zásuvky do 20A. 

o 12.00 - 12.30 oběd 
o 13.00 - 16.00 Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem - 2. část 

3. DEN ŠKOLENÍ 
o 7.45 - 16.15 (detaily dle pozvánky z TIČR) - zkoušky na TIČR (cca 14 dní po kurzu) 

 
Přednášející: Milan Dolenský - lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B 
 
DATUM A MÍSTO: 7.9. - 8.9. Jablonec nad Nisou, ABB, s.r.o. - zákaznické centrum, Resslova 2107/3, 
466 02 

 Přístupová cesta: GPS: 50.7351722 , 15.1846522 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Jablonecké Paseky, ELP. 

 Ubytování: Poblíž místa konání se nachází např. Hotel Břízky, Apart Hotel Jablonec, Pension 
Sluníčko, Apartmány Paseky - Jablonec nad Nisou. Pro aktuální přehled doporučujeme hledat 
např. na www.booking.com. 

 Parkování: Parkoviště se nachází před areál na ulici Resslova, další možností je např. 
Parkoviště Vysoká nebo v okolních ulicích. 

 
CENA VČ. DPH: 5 960 Kč 

 Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky a vydání osvědčení (přehled cen za zkoušky). Cena 
zkoušky je stanovena dle požadovaného rozsahu v souladu s vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. 
Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení bude účtován zvlášť a to přímo organizací TIČR - 
podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce je zaslán po vyplnění žádosti o vydání 
osvědčení. Poplatek za zkoušky je nutno uhradit před konáním zkoušek dle pokynů, které 
obdržíte na pozvánce ke zkouškám. Bez této úhrady nelze zkoušky absolvovat.  
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https://www.lpelektro.cz/sites/default/files/download/e2a-prehled-cen-za-zkousky.pdf
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 Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu 
je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze 
po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné 
vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. 

 Před objednáním akce budete vyzván k udělení souhlasu s obchodními podmínkami a se 
zpracováním osobních údajů. 

1. Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky převodem, daňový doklad 
Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte 
tento požadavek do poznámky v objednávce.  

2. Po uhrazení objednávky Vám zašleme daňový doklad a přístupové údaje k online materiálům 
ke školení. 

3. Cca 14 dní před kurzem od nás obdržíte "připomínací e-mail s informacemi o kurzu a zkoušce. 
Pro účastníky kurzu je domluven společný termín zkoušky 22. 9. 2020 na pobočce TIČR - 
pobočka Liberec, Orlí 261, 460 02 Liberec. 

4. Máte-li zájem  o zkoušky v nabízeném termínu, NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED TERMÍNEM 
ZKOUŠKY vyplňte elektronickou žádost o osvědčení na TIČR (1. odrážka Žádost o vydání 
osvědčení elektrická  = "zkouška" (revizního technika). 

5. Do pole "Požadované místo pro prověření" zadáváte pobočka Liberec. 
6. Do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky 22. 9. 

2020 a jméno inspektora Ing. Jiří Sluka.  
7. Pokud nechcete jít na zkoušku v Liberci, vyberte si jinou pobočku, která Vám bude vyhovovat 

a pole "předjednáno s" nechte volné. 
8. Vyplněnou žádost odešlete (téměř hned po odeslání Vám automaticky přijde potvrzení o 

vyplnění žádosti). Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví 
pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (e-mailem). 

9. Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na 
Vaše dotazy atp., poté následují přednášky. 

10. Když přijde pozvánka z Technické inspekce, proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v 
pozvánce. 

11. Na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! -vezměte si s sebou vše, co je v 
pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů (Seznam požadovaných dokladů) a 
revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení). 

V ceně kurzu 
 studijní materiály v tištěné podobě - Pracovní listy - Revizní technik E4A, 
 přístup do online systému vzdělávání (studijní materiály v elektronické podobě), 
 obědy po dobu školení, 
 celodenní pitný režim a drobné občerstvení, 
 praktická ukázka měření při revizích. 
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