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ROZHODNUTÍ O VYOÁruÍ
opnÁvruĚruí

eV. č: 650 l 22l Ez-M,o,R,Z-ELA

Technlcká inspekce České republiky (dále jen ,,TlčR"), pověřená organizace
Podle zákona č.25012021 Sb., o bezpečnosti práce v souvistosti s provozem
vYhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dá!e jen
zákon), rozhodla ve věci Žádosti o vydání oprávnění pro subjekt NoRANET_cz,
a.s.

takto:

Podle § 8 a § 9 zákona se vydává OPRÁVNĚNÍv rozsahu montáže, opravy, revize
a zkoušky elektrických zařízení.

odůvodnění:

Dne 24. LL.2022 podal(a) NORANET-CZ, a.s. (dáte jen žadatel) žádost o vydání
oPrávnění montáŽe, opravy, revize azkoušky elektrických zařízení podle §8
výše uvedeného zákona

Pod|e § 8 odst. 1 zákona provedta T!čR kontrolu dokladů splnění všech
PředPokladŮ pro stanovení,zdaje žadatel odborně způsobilý pro požadovaný
rozsah Činností na vyhrazených technických zařízeních. Dá!e pod!e § 8 odst. 2
a odst. 3 zákona prověřlla podmínky pro vydání oprávnění pro řádné zajištění
činnosti v požadovaném rozsahu.



Podle§9odst. 1zákona:

odpovědnou odbornou osobou podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona byla žadatelem

určena:

lng. Zdeněk KrouIík

Tvrdého 287, Praha, 199 00

Datum narození: L.4. t963

rozsah činností, pro které se oprávnění vydává:

E2^ _ Zařízenís napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně

zařízeníurčených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny

(hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

Toto oprávnění má platnost 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí

o vydání oprávnění.

TlčR konstatuje, že žadatel splnil podmínky pro řádné zajištění činnosti

v požadovaném rozsahu, a proto rozhodla tak, iak je uvedeno výše,

Upozornění:
právnická osoba a podnikajícífyzická osoba, které bylo vydáno oPrávnění k montáŽi' oPravám' revizím'

zkouškám vyhrazenÝch technických ,^rir"nínebo k ptncnil99.ob p|yny, je povinna oznámit pověřené

organizaci změny údajů uváděných v evidenci odboině způsobilých Ósob Podlé § 1'o bez zbYteČného

odkladu, nejpozději oó rs one, od jejich vzniku; tyto osoby jsou dále povinny pověřené organizaci

oznámit všechny skutečnosti a změny souvisejicí s plněním podmínek vydaného oprávnění

(§_8_od stavec_5_zá ko na),

Poučení:

proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí,

odvolání se podává iestou itčn, která toto rozhodnutívydala. o odvolání rozhoduje MpSV čR,

V Praze dne 16. 12.2027

lng. Tomáš Tůma
technický náměstek

trce.\
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