Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ),
se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391
autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky
tel.: 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz

Přihláška ke školení a zkoušce podle § 19 zákona č. 250/2021 Sb.
a nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
(Souhlas se zpracováním osobních údajů)

Evidenční číslo
(vyplní ESČ):

Evidované údaje podléhající ochraně osobních údajů / GDPR
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Datum narození:

Mobil / Telefon:

Místo narození:

E-mail:

Člen ESČ:

Číslo členského
průkazu ESČ:

Zaměstnavatel1):

Adresa bydliště:

1)

Ano

Ulice a čp./čo.:

Sídlo / místo
podnikání:

PSČ a obec:

IČO:

V případě, že jste zaměstnanec, uveďte název zaměstnavatele. V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná, uveďte své jméno a příjmení.

Přihlašuji se na přípravné školení (absolvování školení je podmínkou připuštění ke zkoušce):

Prezenčně

Online

Požadovaný termín prezenční zkoušky (termín zkoušky je platný, pokud je potvrzen ze strany ESČ):
Žádám o ověření odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. pro činnost na EZ v rozsahu2):
§ 4 osoba poučená
ROZSAH:
2)

EZ:

§ 6 elektrotechnik (nutno uvést rozsah)
do 1kV AC / do 1,5 kV DC

Vybranou variantu označte křížkem

3)

objekty bez nebezpečí výbuchu

bez omezení napětí
4)

§ 7 vedoucí elektrotechnik (nutno uvést rozsah)
včetně LPS (hromosvodů)

V objektech:

A3)

A+B4)

objekty bez nebezpečí i s nebezpečím výbuchu

Tuto část vyplňuje pouze žadatel o rozsah dle §4 (osoba poučená):
Rozsah poučení
(rozsah činností, které bude
osoba poučená vykonávat):
Specifikace pracoviště:
Žadatel bere na vědomí, že nejpozději před zahájením školení musí předložit Potvrzení o absolvování školení dle § 9 odst. 6 NV č.194/2022
Sb. Vzor tohoto potvrzení naleznete na našich webových stránkách (www.elektrosvaz.cz).

Tuto část vyplňuje pouze žadatel o rozsah dle § 6 (elektrotechnik) a § 7 (vedoucí elektrotechnik):
odborná kvalifikace (elektrotechnické vzdělání, úplná profesní kvalifikace)

profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.

Název školy /
autorizované osoby:
Studijní obor / program /
profesní kvalifikace:
Odborná praxe na EZ:

Kód:
roků

Z toho:

roků na LPS

roků na VN

roků v objektech s nebezpečím výbuchu

Žadatel bere na vědomí, že nejpozději před zahájením školení musí předložit:

Potvrzení o absolvování školení dle § 9 odst. 6 NV č.194/2022 Sb. (vzor na webových stránkách www.elektrosvaz.cz).

Doklad o odborné elektrotechnické kvalifikaci (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, osvědčení prokazující úplnou profesní
kvalifikaci) nebo doklad prokazující profesní kvalifikace (osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb.) společně s potvrzením o
přípustnosti profesní kvalifikace dle § 6 odst. 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (vzor na webových stránkách www.elektrosvaz.cz).

Potvrzení o délce odborné praxe - případně čestné prohlášení (vzor na webových stránkách www.elektrosvaz.cz).
V případě, že jste zaměstnanec, uveďte název zaměstnavatele. V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná, uveďte své jméno a příjmení.

Platbu za školení a ověření odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. provedu:
převodem na účet na základě zaslané zálohové faktury (faktura bude vystavena na údaje uvedené v hlavičce – zaměstnavatel),
hotově před zahájením školení (platba kartou není možná).
Poznámka k platbě:
Ceník školení (prezenčního i online) a přezkoušení:
Zvýhodněná cena školení a přezkoušení pro řádné členy ESČ, kteří mají zaplacen
1818,18 Kč (bez DPH)
členský příspěvek, bez ohledu na požadovaný rozsah odborné způsobilosti:

2200,- Kč (s DPH)

Ceník přezkoušení pro registrované členy ESČ a nečleny
(LPS a EZ do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektech bez nebezpečí výbuch)
dle § 4 NV 194/2022 Sb. - "osoba poučená"

2066,12 Kč (bez DPH)

2500,- Kč (s DPH)

dle § 6 NV 194/2022 Sb. - "elektrotechnik"

2066,12 Kč (bez DPH)

2500,- Kč (s DPH)

dle § 7 NV 194/2022 Sb. - "vedoucí elektrotechnik"

2479,34 Kč (bez DPH)

3000,- Kč (s DPH)

EZ bez omezení napětí

413,22 Kč (bez DPH)

500,- Kč (s DPH)

EZ v objektech třídy B

413,22 Kč (bez DPH)

500,- Kč (s DPH)

Příplatky:

Zpracování osobních údajů:
Elektrotechnický svaz český, z.s. (dále jen ESČ), bude zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené na této přihlášce na základě Vašeho
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.
Veškeré údaje evidované v souladu s tímto souhlasem jsou uvedeny v této přihlášce. Tyto údaje bude ESČ zpracovávat po dobu
maximálně 7 let od data zkoušky, a to v souladu s ustanovením § 9, odst. 4, písm. c), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Každá fyzická osoba
má právo odvolat tento souhlas, ESČ odvolání souhlasu zpracuje nejpozději do 5 pracovních dní od data doručení odvolání souhlasu,
pokud jiný právní předpis nestanoví subjektu provádějícímu přezkoušení dle této přihlášky povinnost archivovat některé z osobních údajů
po jím stanovenou dobu.
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí vedení evidence zkoušených osob, poskytování údajů o zkoušených osobách státnímu
dozorovému orgánu a informování o blížícím se konci platnosti zkoušky, či o aktuálních změnách souvisejících se zkouškou.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem
souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.
ESČ je oprávněn na základě podpisu tohoto souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje jiným subjektům pouze za předpokladu, že toto
poskytnutí je nezbytné k řádnému složení zkoušky nebo pokud to přikazuje zákon.

Podpisem tohoto dokumentu se přihlašuji na výše specifikovanou zkoušku a školení a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
dle pravidel uvedených v tomto dokumentu.

V _________________________dne ________________________________:

Podpis
(verze dokumentu 2022_1.0)

