
Zveme Vás na přípravný kurz  zakončený státní zkouškouMONTÉR DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY
podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Termín přípravného kurzu: 10. - 11. 5. 2022 na adrese Hřbitovní 31d, Plzeň - pobočka Elfetex

Celková časová náročnost přípravného kurzu je 16 hodin. Začátek je vždy od 9:00 hod., ukončení cca v 17:15 hod. 

Přípravný kurz bude obsahovat:
• Historie a vývoj elektromobility. Akumulace energie.
• Základní části nabíjecí stanice a jejich funkce.
• Energetická legislativa.
• Stavební legislativa.
• Projektování nabíjecí stanice. Exkurze NS.
• Fotovoltaika a elektromobilita.
• Dotace pro elektromobilitu.
• Ekonomika provozování nabíjecí stanice.
• Druhy nabíjecích stanic na trhu.

Na závěr kurzu proběhne ověření získaných znalostí písemným testem a každý uchazeč obdrží certifikát 
o absolvování přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace „Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“.

Termín závěrečné zkoušky: 12. 5. 2022 na adrese Koterovská 828/85 - VOŠ a SPŠE Plzeň

Vstupní podmínkou k získání profesní kvali�kace je doložení získání § 6, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Časová náročnost zkoušky je 10 hodin + čas na přípravu. Skládá se z části písemné, ústní a praktické. 
Písemná část zkoušky obsahuje test s 80 otázkami, na jehož vypracování je vymezen čas 2 hodiny.
Praktická zkouška v rozsahu 6 hodin + čas na přípravu.

Kvalifikace je zavedena zákonem č. 406/2000 Sb. - Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H).

www.elfetex.cz

POZVÁNKA
 MONTÉR DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY 



Přihláška na přípravný kurz MONTÉR DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY zakončený státní zkouškou
podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Termín:
10. - 11. 5. 2022          - přípravný kurz na zkoušku (Hřbitovní 31d, Plzeň - pobočka Elfetex)
12. 5. 2022      

Cena: 
15.900 Kč bez DPH - přípravný kurz vč. závěrečné zkoušky (školící materiály a občerstvení v ceně). 

Odesláním on-line přihlášky se zavazujete k úhradě faktury, která Vám bude následně vystavena. 
Odhlášení z kurzu není možné. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, je nutné za sebe najít náhradníka. 

Účast na závěrečné státní zkoušce je možná pouze po doložení získání § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb.   

- závěrečná zkouška (Koterovská 828/85 - VOŠ a SPŠE Plzeň)

PŘIHLÁŠKA
 MONTÉR DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY 

www.elfetex.cz

Na přípravný kurz včetně závěrečné státní zkoušky se přihlašujte zde:
form.jotform.com/obchod.elfetex/elektromobilita

Formulář vyplňte nejpozději do 6. 5. 2022.
Kapacita kurzu je omezená. 
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