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Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., 
Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. 
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou 
způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í
ev.č.: 1 45 91 /9 /1 6/EZ-R, Z-E1 A, E1B

k činnosti: revize a zkoušky elektrických zařízení 

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění 

pro UCHYTIL s.r.o.

adresa: K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČ: 60734078

odpovědný zástupce: Štefan Chocholáček datum narození: 27. března 1971
adresa bydliště: Radimov 53, 908 47 Radimov

Provozovna: U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín

V Praze dne 18. dubna 2016

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí 
ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: David Suchý

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00
Brno

vedoucí technického úseku

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění 
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.
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P Ř Í L O H A  K O P R Á V N Ě N Í
ev. č.: 14591/9/16/EZ-R ,Z-E1A ,E1 B

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1A: Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před 
účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

- E1B: Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před 
účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 14519/9/15/EZ-R.Z-E1 A,E1B

Ing. Robin Profeld 
vedoucí technického úseku
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ZAPIŠ K  IN SPE K Č N Í ČIN N O STI

provedený ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6a, odst. 1, písm. c), zák. č. 174/1968 Sb. o státním 
odborném dozoru v platném znění, pracovníkem TIČR Davidem Suchým 
na základě žádosti číslo TIČR/83 69/2016 ze dne 23. března 2016

Inspekční činnosti se zúčastnil (za prověřovaný subjekt):
Odpovědný zástupce pro  dodavatelskou činnost na EZ:

pan Stefan Chocholáček
OP SL129933
bydliště Radimov 53

Radimov 
PSČ 908 47 SK

Datum nar.: 27. března 1971

Údaje o firmě: 

obchodní název:
UCHYTIL s.r.o.

IČ: 607 34 078
místo podnikání K terminálu 507/7

Brno, Horní Heršpice 
PSČ 619 00

Předmětem inspekční činnosti bylo šetření odborné způsobilosti a stanovení podmínek potřebných 
provedení změny v oprávnění k dodavatelským činnostem na elektrických zařízeních.

Subjektu již bylo vydáno oprávnění ei 14519/9/15/EZ-R,Z-ElA,ElB dne 7. prosince 2015

k)*

- R  - revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- Z - zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem

rozsah původně vydaného oprávnění:)*

- revize el. zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně hromosvodů v objektech třídy A a B
- zkoušky el. zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně hromosvodů v objektech třídy A a B
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Předmětem inspekční činnosti bylo šetření odborné způsobilosti a stanovení podmínek potřebných pro vydání 
požadovaných změn v rozsahu:

- Změna rozsahu na: 0

Omezení (další údaje): 0

- Změna odpovědného zástupce na: Štefan Chochoíáček

- Doplnění IČ: 0

- Změna adresy na: 0

- Jiný důvod: 0

Při inspekční činnosti bvlo zjištěno:

Rozsah prováděných činností a druh elektrického zařízení, na nichž jsou činnosti prováděny, jsou specifikovány 
v příloze zápisu, který je  jeho nedílnou součástí. Plnění podmínek uvedených v tomto zápisu, nebo v původním 
zůstávají nutnou podmínkou pro platnost vydávaného oprávnění.

Zápis čj.: ze dne 18. dubna 2016

Závěr provedené inspekční činnosti (šetření):

Na základě zjištění může být žadateli provedena změna vydaného oprávnění podle § 6a odst. 1 písmeno c) zákona 
č. 174/1968 Sb. a přílohy č. 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb. v platných zněních. Žadatel podpisem stvrzuje, zda-má-- nemá*) k 
provedeným změnám připomínek.

Poznámka: V případě rozšíření rozsahu je  vždy nedílnou součástí tohoto zápisu příloha „Prověření požadavků k vydání oprávnění pro 
dodavatelské činnosti na elektrickém zařízení'1 a „Ověření odborné způsobilosti odpovědného zástupce subjektu pro provádění činností 
na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem“ s číslem jednacím shodným s tímto zápisem, při změně odpovědného zástupce 
pouze druhý z těchto formulářů.

Rozdělovník: lx  žadatel 
lx  T1ČR

* nehodící se škrtněte


