
Zasíláme Vám potvrzení o účasti pracovníka na školení BOZP elektro. 
Jméno a příjmení pracovníka: Jan Novák 
Datum školení: 23.3.2009 
Místo školení: Plzeň 

Vyhodnocení testu 
http://www.rust-osobnosti.cz/videoskoleni/bozp/bozp-elektro/bozp-elektro-elektronicky-test.html  
Otázka č. 1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Účastník školení na tuto otázku odpověděl správně: Ano 
Otázka č. 2 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Účastník školení na tuto otázku odpověděl správně: Ano 
Otázka č. 3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Účastník školení na tuto otázku odpověděl správně: Ano 
Otázka č. 4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Účastník školení na tuto otázku odpověděl správně: Ano 

Celkové hodnocení 
Výše jmenovaný účastník v tomto školení: prospěl 
Výsledek: Tento účastník úspěšně absolvoval školení BOZP elektro 
 
Výše jmenovaného pracovníka proškolil: 
Dipl. Ing. Miroslav Zoula – autorizovaný revizní technik IČ: 14709236, Bohušov 217, 336 01 Blovice 
Evidenční číslo revizního technika  „ev. č. osvědčení 2462/5/04/R-EZ-E1/B“ 
tel.: 603288092, e-mail: elzo@volny.cz  
 
Těšíme se na další spolupráci 
Internetová televize Růst osobnosti: www.rust-osobnosti.cz  
 
 
 
 

Napište nám referenci: 
Pokud jste spokojeni s námi poskytovanou službou, napište nám referenci. Získáte tak navíc zdarma reklamu na 
stránkách www.rust-osobnosti.cz a odkaz na vaše www stránky. 
 
Formulář pro zaslání reference naleznete na stránce: 
http://www.rust-osobnosti.cz/kontakty/napiste-nam-referenci.html 
 
 

Pokyny k vyplnění osvědčení 
Na následujících stánkách naleznete 2 verze osvědčení pro výše uvedeného pracovníka 

Osvědčení o kvalifikaci v elektrotechnice dle § 3 vyhl.  č. 50/1978 Sb. 

U tohoto osvědčení není nutné další proškolení pracovníka. Stačí tedy originál podpis proškoleného pracovníka. 

Osvědčení o kvalifikaci v elektrotechnice dle § 4 vyhl.  č. 50/1978 Sb. 

Pracovník poučený obsluhuje složitější elektrická zařízení. Ze strany zaměstnavatele je tedy nutné provést 
doškolení v rozsahu podle konkrétně provedené činnosti pracovníka poučeného. Toto osvědčení tedy ještě 
následně po proškolení podepíše pracovník, který doškolení provedl. 
 

 



Osvědčení 
o kvalifikaci v elektrotechnice dle § 3 vyhl.  č. 50/1978 Sb. 

 
číslo osvědčení: xxxxxx 

 
Jméno a příjmení: Jan Novák 
Datum narození: 1.1.1900 
Zaměstnavatel: 1. zaměstnavatelská s.r.o. 
 

Výše uvedený pracovník byl seznámen s předpisy o zacházení s elektrickými 
zařízeními a upozorněn na možné ohrožení těmito zařízeními. 

Dále byl seznámen se zásadami poskytování první pomoci při úrazu 
elektrickým proudem. 

Shora uvedený pracovník se podrobil dne 23.3.2009 ověření znalostí formou 
elektronického testu podle § 3  vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti  v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. a v tomto testu 
prospěl.  

Může tak být pověřen činností pracovníka seznámeného dle § 3 vyhl.  
č. 50/1978 Sb. na elektrickém  zařízení v rozsahu provedeného školení. 

Platnost tohoto osvědčení je do: ……………… 
Stanoví zaměstnavatel, doporučujeme 1 rok od data vystavení 

 

Datum: 23.3.2009 

 

 ………………………………….. 
 podpis školitele 
 

Datum: 23.3.2009 

 

 ………………………………….. 
 podpis pracovníka seznámeného 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ:  Bez podpisu pracovníka seznámeného je toto osvědčení neplatné 
 

 



Osvědčení 
o kvalifikaci v elektrotechnice dle § 4 vyhl.  č. 50/1978 Sb. 

 
číslo osvědčení: xxxxxx 

 
Jméno a příjmení: Jan Novák 
Datum narození: 1.1.1900 
Zaměstnavatel: 1. zaměstnavatelská s.r.o. 
 

Výše uvedený pracovník byl seznámen s předpisy pro činnost na  elektrických 
zařízení, školen v této činnosti a upozorněn na možné ohrožení těmito zařízeními. 

Dále byl seznámen se zásadami poskytování první pomoci při úrazu 
elektrickým proudem. 

Shora uvedený pracovník se podrobil dne 23.3.2009 ověření znalostí formou 
elektronického testu podle § 4  vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti  v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. a v tomto testu 
prospěl.  

Může tak být pověřen činností pracovníka poučeného dle § 4 vyhl.  
č. 50/1978 Sb. na elektrickém  zařízení v rozsahu provedeného školení. 

Platnost tohoto osvědčení je do: ……………… 
Stanoví zaměstnavatel, doporučujeme 1 rok od data vystavení 

 

Datum: 23.3.2009 

 ………………………………….. 
 podpis školitele 

Datum: 23.3.2009 

 ………………………………….. 
 podpis pracovníka poučeného 
 
 

Potvrzení zaměstnavatele o provedeném doškolení v rozsahu podle konkrétně 
provedené činnosti pracovníka poučeného. 

 
 
Poučení provedl: ………………………………… 
 jméno a příjmení 
 
Datum a podpis:  ………………………………… 

 
UPOZORNĚNÍ:  Bez podpisu pracovníka poučeného a potvrzení zaměstnavatele je toto osvědčení neplatné. 

 


