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Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie 
E2A 
 
Školení, které Vás dokonale připraví na zkoušky u TIČR pro obnovení osvědčení RT EZ E2A. 
Provádíte revize elektro? Chcete po 5 letech získat osvědčení k revizím instalací 
a hromosvodů? Řešíte, jak si osvěžit znalosti revizního technika? 
Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, pak je náš kurz přesně pro Vás. 
Co od kurzu můžete očekávat? 

 Projdeme okruhy testových otázek z TIČR. 
 Dozvíte se, na co si dát pozor při zkouškách i v praxi revizního technika. 
 Řekneme, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro. 
 Upozorníme na časté chyby při revizích EZ a instalací. 
 Součástí kurzu je i přístup ke studijním materiálům v elektronické podobě. 

Kurz je určen zejména pro stávající revizní techniky EZ, kteří prodlužují platnost Osvědčení kategorie 
E2A. 
 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/obsah-projektove-dokumentace 
 
Termíny a místa konání: 

•  15. - 17. 6. 2020 Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 
•  22. - 24. 6. 2020 Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, 63500 
•  24.8. - 26.8. Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, 63500 
•  19.10. - 21.10. Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, 63500 
•  2.11. - 4.11. Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 
•  7.12. - 9.12. Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, 63500 

 
Detaily o místu školení: 

 učebna LPE, Nad Přehradou 2, Nad Přehradou 2, 63500 Brno 
Přístupová cesta: GPS: 49.2228128 , 16.5155869 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, případně bus 
Kubíčkova. 
Ubytování: Poblíž se nachází např. hotel Rakovec, hotel Santon, hotel Maximus Resort a další. 
V bezprostřední blízkosti leží apartmány Alfa Panorama Brno a Bystrc apartments. 
Parkování: V místě konání i přilehlých ulicích je dostatek bezplatných parkovacích. 
 

 Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 
Přístupová cesta: GPS: 50.1093864 , 14.5558797 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je 
zastávka metra Rajská zahrada 
Ubytování: Je možné přímo v hotelu Pramen - rezervaci je možno domluvit e-mailem na 
sougastropraha9@seznam.cz. Další možnosti doporučujeme hledat např. na www.booking.com 
apod. 
Parkování: Bezplatné parkoviště se nachází za hotelem. Nájezd je branou za autobusovou zastávkou. 
Další možnosti parkování v přilehlých ulicích. 
 
CENA VČ. DPH: 10 850 Kč 

 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. 
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 Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních 
údajů. 

 Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky a vydání osvědčení (přehled cen za zkoušky).  Cena 
zkoušky bude 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. 

  
V ceně kurzu 

 celodenní stravování 
 studijní materiály v tištěné podobě - Pracovní listy - Revizní technik E2A 
 přístup do e-learningu (studijní materiály v elektronické podobě) 
 obědy po dobu školení 

 
Program školení 

1. DEN ŠKOLENÍ 
o 8.45 - 9.00 - prezence účastníků 
o 9.00 - 17.00 - přednášky 

 Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými 
právními předpisy. 

 Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
2. DEN ŠKOLENÍ 

o 9.00 - 17.00 - přednášky 
 Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení. 
 Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů. 

3. DEN ŠKOLENÍ 
o 9.00 - 17.00 - přednášky 

 Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím. 
 Revizní zprávy EZ, elektroinstalací a LPS. 

4. DEN ŠKOLENÍ  
o 7.45 - 16.30 - zkoušky na TIČR (nutno zažádat prostřednictvím formuláře na 

www.ticr.eu) 
 
Přednášející: Milan Dolenský - lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
1.) Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky. Při úhradě vložného na místě 
v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento 
požadavek do poznámky v objednávce.  
2.) Po uhrazení objednávky Vám e-mailem zašleme daňový doklad a přístupové údaje k online 
materiálům ke školení. 
3.) Cca 10 dní před kurzem od nás obdržíte "připomínací e-mail s informacemi o kurzu a zkoušce. Pro 
účastníky kurzů domlouváme společný termín zkoušek na pobočce TIČR. 
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). 
Pro zkoušky v Brně - zadáváte do pole "Požadované místo pro prověření" pobočka Brno a do pole 
"Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno inspektora Zdeněk 
Rymeš. 

 pro kurz v Brně: 22. - 24. 6. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 25. 6. 2020. Cena 
zkoušky není v ceně kurzu! 
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 pro kurz v Brně: 24. - 26. 8. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 27. 8. 2020. Cena 
zkoušky není v ceně kurzu! 

 pro kurz v Brně: 19. - 21. 10. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 3. 11. 2020. Cena 
zkoušky není v ceně kurzu! 

 pro kurz v Brně: 7. - 9. 12. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 10. 12. 2020. Cena 
zkoušky není v ceně kurzu! 

Pro zkoušky na kurzu v Praze - zadáváte do pole "Požadované místo pro prověření" pobočka Liberec 
a do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno 
inspektora Ing. Jiří Sluka. 

 pro kurz v Praze: 15. - 17. 6. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 22. 6. 2020 přímo 
v místě konání akce. Cena zkoušky není v ceně kurzu! 

 pro kurz v Praze: 2. - 4. 11. 2020 bude zkouška pro zájemce domluvena na 18. 11. 2020 
pobočce TIČR Liberec. Cena zkoušky není v ceně kurzu! 

Pokud nechcete jít na "domluvenou" zkoušku spolu s kurzem, můžete jít na zkoušky na Vámi vybrané 
pobočce v termínu, který Vám bude stanoven.  
4.) 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). 
5.) Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše 
dotazy atp., poté následují přednášky. 
6.) Když přijde pozvánka z Technické inspekce, proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce. 
7.) 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 [PDF]) a revizní zprávy 
(dle požadované kategorie osvědčení). 
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