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Školení RT EZ se zaměřením na ustanovení tech. předpisů a legislativy
16
Kutná Hora, Hotel U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora

absolvoval dne 15. - 16. 5. 2012 kvalifikační seminář vzdělávání
dle norem

ISO 9000
pro řízení a zabezpečení jakosti v rozsahu ČSN, IEC, EN pro vyhrazená
elektrická technická zařízení podle vyhl. č. 73/2010 Sb. v tomto rozsahu:

Základní změny v legislativě ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením.
Základní informace k legislativní aplikaci požadavků Vyhl. č.73/2010 Sb. v praxi, oznamování zahájení
montáže a vyžádání inspekce. Přezkušování dle Vyhl. č.50/1978 Sb., vydávání osvědčení (RT) a oprávnění
pro montáže opravy revize a zkoušky organizací SOD (TIČR). Vnitřní rozvody I. - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a
ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Vnitřní rozvody II. Rozváděče (ČSN EN 60 439 – 1-5, ČSN EN 61439 – 1, 2, 5) základní požadavky na montáž, výrobu, kontroly a revize, požadavky dle nové normy z řady ČSN EN 61439.
Revize spotřebičů - praktické postupy při provádění revizí dle ČSN 33 1600 ed.2 včetně požadavků na
pohyblivé přívody elektrických předmětů – pevně připojené, oddělitelné, prodlužovací. Postupy při kontrole,
prohlídce a revizi el. spotřebičů, včetně měření základních el. veličin (měření odporu ochranných vodičů u
spotřebičů tř. I, izolační odpory, unikající proudy ochranným vodičem, dotykový proud, atd.)
Hromosvody a přepětí - praktické poznatky z montáží a revizí vnější a vnitřní ochrany před bleskem. Změny
v nové řadě norem ČSN EN 62305-1,3,4 ed.2.
Revize instalací a hromosvodů - fyzické provádění revizí, zpracovávání revizních zpráv, formální obsah
zpráv, postupy při měření, dodržování pravidel právních předpisů a technických norem, lhůty revizí pro
stávající a nové objekty, zejména z hlediska jejich ochrany před bleskem.

Kutná Hora, 16. 5. 2012
ředitelka Vzdělávací agentury
Lenka Parýzková

