
Přihláška k rozšiřovacímu elektromobilnímu kurzu a zkoušky 

ADVANCED ELECTROMOBILITY 

Autorizovaný školitel:  Česká fotovoltaická asociace, z.s. 
 

 

P Ř I H L Á Š K A  
 

k přípravnému kurzu a zkoušky  „ADVANCED ELECTROMOBILITY“ 
 

A. Vymezení předmětu kurzu a zkoušky 
Žádám o přihlášku na rozšiřovací kurz „Advanced Electromobility“, který je pokračováním kurzu a kvalifikační 
zkoušky profesní kvalifikace „Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou! 
Kurz je určen pro elektrikáře, servisní a revizní techniky elektro, projektanty elektro, techniky, instalatéry dobíjecích 
stanic a ostatní zájemce, kteří si chtějí doplnit a dále rozšířit již úspěšně absolvovanou zkoušku profesní kvalifikace 
„Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“. 
Termín kurzů:                                                 
                             Aktuální termíny kurzů a zkoušky naleznete na www.CEFAS.cz                                
 
Témata přednášek: 
Vývoj a stav techniky a elektromobilních technologií. Základní části nabíjecích stanic, jejich funkce a použití. Vybraná 
témata z energetické a stavební legislativy. Aktuální dotace pro elektromobilitu. Prezentace řídící jednotky nabíjení 
CHARX. Kontroléry řady SEC 1000 a 3XXX. Ukázka pracoviště reálné nabíjecí stanice, zapojení, diagnostika, měření. 
Každý uchazeč obdrží certifikát o absolvování kurzu a zkoušky „Advanced Electromobility“. 
 

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

26-036-H 

 

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily 

B. Místo konání dvoudenního kurzu a zkoušky 
Dvoudenní seminář se koná v Brně, Dornych 47b, 617 00 Brno na PHOENIX CONTACT. Začátek první den od 10,00 
hod., druhý den od 8,00 hod. Ukončení se předpokládá max. v 18 hod.   

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., Částkova 689/74, Plzeň, 32600. 

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

 

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

