Fotografie1)
v předepsané podobě
a ve formátu
35 mm × 45 mm

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

NELEPIT

PŘIHLÁŠKA
ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zařízení
(PODÁVAT OBOUSTRANNĚ VYTIŠTĚNÉ)
Jméno, příjmení, titul
Den, místo nar. /státní přísl.
ulice, č. domu
Bydliště
PSČ, obec
Dosažitelnost: tel., e-mail
označit
křížkem

Požadovaný druh odborné způsobilosti:
a) všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL)
b) omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL)
c) všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)
d) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)
e) všeobecný průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby (VFN)
f) omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby (OFP)
g) průkaz pozemního radiotelegrafisty (TEL)
h) průkaz HAREC operátora třídy A amatérské radiokomunikační služby
i) průkaz NOVICE operátora třídy N amatérské radiokomunikační služby
j) všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)
k) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)
l) omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (OFV)

Žádám, abych byl/byla ke zkoušce pozván/pozvána, pokud to bude možné, v měsíci ______________.
Při ověření odborné způsobilosti podle písmen h) a i) požaduji / nepožaduji 2) vykonat praktickou zkoušku
z telegrafie.
Přílohy:
- Doklad (kopie dokladu) o úhradě správního poplatku
- jedna fotografie v provedení podle zvláštního právního předpisu1) – (vyjma průkazů amatérské
radiokomunikační služby podle písm. h) a i), kdy se fotografie nepožaduje).
- Uchazeč o průkaz podle písm. c) a d) přiloží doklad o absolvování kurzu a praktického výcviku v použití
komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doklad o dosažení středního odborného vzdělání.
- Uchazeč o průkaz podle písm. j) a k) přiloží doklad o absolvování praktického výcviku v použití komunikační
techniky v rámci systému GMDSS.
- Uchazeč mladší osmnácti let přiloží písemný souhlas svých zákonných zástupců.

__________________ _____________________
Místo
Datum
) Viz např. https://www.mvcr.cz/clanek/fotografie.aspx.
Nehodící se škrtněte.

1

2)
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_______________________
Podpis uchazeče

Protokol o zkoušce
konané v _____________________dne______________________
Zkušební předmět
Radiokomunikační
předpisy
Radiokomunikační
provoz
Elektrotechnika a
radiotechnika
Komunikace
v anglickém jazyce3)
Letecká frazeologie4)

Varianta / Počet chyb

Hodnocení
[prospěl/neprospěl]

Zkušební komisař /
Předseda komise
[podpis]

test
test
test
ústní zkouška
ústní zkouška

Praktická zkouška
z telegrafie5)
Celkové hodnocení6)

_______________________________________
Předseda zkušební komise
___________________________________________________________________________
Za podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti podle § 26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích,
včetně vydání průkazu odborné způsobilosti se vybírá správní poplatek ve výši 600 Kč. Průkaz odborné způsobilosti bude proto vydán až
po předložení dokladu o uhrazení tohoto poplatku. Po třetím nedostavení se ke zkoušce je uchazeč vyřazen z evidence uchazečů
a Úřad vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vykonání zkoušky.

Potvrzuji, že jsem převzal/převzala průkaz odborné způsobilosti č. __________________________,
platný do ___________________________.

________________
Místo

________________________
Datum

_____________________
Podpis držitele průkazu

) Pouze pro průkazy podle písm. a), c), d), e), f), j) a k).
) Pouze pro průkaz podle písm. a) a b).
5
) Pouze pro průkazy podle písm. g). Pro průkazy podle h) a i) pouze na žádost uchazeče.
6
) Viz § 6 Vyhlášky č. 120/2019 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů
odborné způsobilosti a době jejich platnosti.
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