
VYHLÁŠKA 50/1978 Sb.- ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ  
 
 
Potřebné vzdělání a praxe pro :   

 §6  

činnost vzdělání praxe 
na elektrických zařízeních do 1000V vyučení,SO,ÚSO,VŠ 1 rok 
na elektrických zařízeních nad 1000V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky 

 
 §7 
činnost vzdělání praxe 

vyučení 2 roky 
na elektrických zařízeních do 1000V 

SO, ÚSO, VŠ 1 rok 
vyučení 3 roky 

na elektrických zařízeních nad 1000V 
SO, ÚSO, VŠ 2 roky 

 
 §8 
činnost vzdělání praxe 

vyučení, SO 6 let 
ÚSO 4 roky na elektrických zařízeních do 1000V 
VŠ 2 roky 
vyučení, SO 7 let 
ÚSO 5 let na elektrických zařízeních nad 1000V 
VŠ 3 roky 

 

Doklady ke zkouškám dle vyhlašky 50/1978Sb. bez kterých nelze připustit ke 
zkoušce: 

1. Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.) 

2. Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno) 

3. Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky 50/1978 Sb.  (OSVČ stačí bod 2) 

4. Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti) 

5. Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách 

Školení a přezkoušení provádí zkušení revizní technici a projektanti 
v oboru elektro. 



Ceník školení včetně přezkoušení  z vyhlašky č. 50 /1978 Sb. 
  
U nás ve školícím středisku/ ICS systémy s.r.o –Hory,Karlovy Vary/ 

 
 
 
 

 
Rozsah školení cca 6-8 hod včetně oběda,v ceně školení § 6,7,8,10,11 je zahrnuta 
,,Příručka pro zkoušky elektrotechniků,, v hodnotě  240,-Kč od vydavatelství  IN-
EL.Školení začíná prezentací účastníků,seznámením s průběhem školení a 
následného přezkoušení. Na školení navazuje přezkoušení-praktické testy a ústní 
pohovor, vyhodnocení výsledků.Školení je vedeno s ohledem na prováděné pracovní 
činnosti školených osob dle platných norem,vyhlášek a ostatních předpisů pro tyto 
činnosti,součástí je též samozřejmě školení o ,,První pomoci,, především při úrazech 
elektrickým proudem.  
 
U Vás ve  firmě/běžně od 5 .zaměstnanců/ ceny dle dohody.V rámci okolí 
K.Varů , Sokolova  a  Chebu je doprava od 10.zaměstnanců zdarma, vždy je 
možná individuální dohoda o ceně,rozsahu a termínu konání školení a zkoušek. 
 
Objednávky: Předběžná konzultace na tel: 602 930 759- RT 
p.Vildumetz 
 
 
Adresa 
ICS- systémy s.r.o. 
Hory 106 
360 01 Karlovy Vary  
 
Telefon  
353 235 712, 355 329 755  
Fax 353 236 542 
E-mail info@ics-kv.cz 
 
 

§ 3 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 500 Kč za pracovníka 
§ 4 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 600 Kč za pracovníka 
§ 5 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 800 Kč za pracovníka 
§ 6 vyhlášky č.50/78 Sb    Cena - 1 500 Kč za pracovníka 
§ 7 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 1 500 Kč za pracovníka 
§ 8 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 1 500 Kč za pracovníka 
§ 10,11 vyhlášky č.50/78 Sb   Cena - 1 500 Kč za pracovníka 

mailto:info@ics-kv.cz

