
Přihláška k přípravnému kurzu ke zkoušce 

ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ 

Autorizovaný školitel:  Česká fotovoltaická asociace, z.s. 
 

 

P Ř I H L Á Š K A  
 

k přípravnému kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace „ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ“ 
 

A. Vymezení předmětu kurzu 
Žádám o přihlášku na přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Kurz 
je určen pro elektrikáře, projektanty elektro, techniky a inženýry TZB a ostatní zájemce, kteří se chtějí odborně 
připravit ke zkoušce profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. 
Termín kurzů:                                                 
                                     Aktuální termíny kurzů a následné zkoušky (nepovinné) naleznete na www.CEFAS.cz                             
Témata přednášek: 
Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha FVS v ASEK ČR. Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. 
Dotační možnosti FVS. Základní schéma FVS a jeho součásti. Exkurze FVS. Navrhování a dimenzování FVS. Akumulace 
ve FVS. Výpočty energetických zisků. Podmínky připojování FVS do DS. Stavební legislativa malých střešních instalací. 
Ochrana FVS před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany FVS. Konstrukční FV systémy a jejich použití. Bezpečnost 
práce při montáži FVS. Aktuální PBŘ podmínky při projektování a montáži. Vzorový projekt FVS. 
Každý uchazeč obdrží certifikát o absolvování přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace „Elektromontér 
fotovoltaických systémů“. 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace (viz www.narodni-kvalifikace.cz)  
 

26-014-H 

 

Elektromontér fotovoltaických systémů 

B. Místo konání dvoudenního kurzu  
Dvoudenní seminář se koná v Plzni, Teslova 1202/3, 301 00, Vědeckotechnický park Plzeň. Začátek každý den od 
9,00 hod. Ukončení se předpokládá v 17,15 hod. Sraz uchazečů je v 8,55 před vchodem do budovy.  
 

C. Osobní údaje o žadateli 
Jméno, Příjmení, Titul  
Název firmy, organizace (pro fakturaci)  
Adresa sídla společnosti nebo trvalé 
bydliště (včetně PSČ) 

 

IČ  
Adresa pro doručování písemností (pokud 
není shodná s adresou sídla společnosti)  

 

E-mailová adresa   
E-mailová adresa (jen pro fakturaci)  
Telefonní číslo/a  
Požadovaný termín kurzu   
D. Poznámky pro uchazeče 
Vyplněnou přihlášku uchazeč zašle na e-mail info@cefas.cz nebo poštou na adresu autorizované osoby Česká fotovoltaická 
asociace z.s., Teslova 1202/3, Plzeň, 301 00. 

E. Datum a podpis uchazeče 
Místo, datum vyplnění přihlášky a podpis uchazeče 
 
 

 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
mailto:info@cefas.cz

