
 
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN 

MODŘANSKÁ 96a/496, 147 00 PRAHA 4 
 

   Evidenční číslo žádosti 
……………………………. 

 
ŽÁDOST O SLOŽENÍ ZKOUŠKY PODLE TPG 927 04 A VYDÁNÍ NEBO 
PRODLOUŽENÍ CERTIFIKÁTU SVÁŘEČE PLYNOVODŮ Z PLASTŮ 

 
Zkouška1): první – periodická – schvalovací – opakovaná 
 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: 

 Zaměstnavatel: 
 

Bydliště: 
 
Zaměstnán jako: 
tel. / fax: 

 

Adresa: 
 
IČO: 
DIČ: 
tel. / fax: 

 
Označení požadované zkoušky2) 

C-U/P……………………….. 
 
I. Jsem si vědom, že pro vykonání první zkoušky musím splňovat následující požadavky odborné 

způsobilosti a jejich splnění doložit: 
1. Doklad o absolvování základního kurzu se zkouškou podle TPG 927 05 v příslušném rozsahu 

oprávnění3).  
2. Doklad o absolvování přípravného kurzu pro zkoušku odborné způsobilosti (podle TPG 927 05), 

který budu schopen předložit nejpozději v den zkoušky. 
3. Doklad o absolvování půlroční praxe svářeče plynovodů nebo pomocníka svářeče plynovodů 

z plastů metodami podle předpokládaného svářečského oprávnění4) (doklady přiložte k žádosti). 
 

II. Jsem si vědom, že při vykonávání periodické nebo schvalovací zkoušky musím doložit potvrzení: 
 a) o vykonání prací v rozsahu zkoušky, kdy nebylo přerušení prací delší než šest měsíců, 

b)  o tom, že svářečské práce mnou provedené byly v celkovém souladu s technickými 
podmínkami, za kterých byla předchozí zkouška provedena, 

c) o tom, že není znám žádný závažný důvod zpochybňující mou zručnost a vědomosti. 
 
Poznámka: Splnění požadavků je třeba doložit alespoň jedním u dále uvedených dokladů: 
  a) potvrzením zaměstnavatele svářeče 

b) potvrzením fyzickou osobou pověřenou zaměstnavatelem svářeče dozorem nad 
svářečskými pracemi 

c) čestným prohlášením svářeče 
III. V případě opakované zkoušky uveďte druh zkoušky…………………………………… 
 
                                                 
1) Nehodící se škrtněte 
2) Výběr viz bod VII. 
3) Shodný s rozsahy uvedenými v bodě VII. 
4) Splnění podmínek potvrzuje svářeč čestným prohlášením 
 
 



IV. Není mi znám žádný důvod zpochybňující moji zdravotní způsobilost k vykonávání svářečských 
prací. 

 
V.  Svým podpisem stvrzuji souhlas s používáním mých osobních údajů v systému České společnosti 

pro svařování plastů a při zveřejňování dosažené svářečské kvalifikace a délky jejího trvání. 
Tento souhlas vydávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
 

VI: Žádám o vykonání zkoušky5): 
 
VII. Následující tabulky uvádějí celý rozsah technologií svařování užívaných v plynárenství, čísla 

příslušného oprávnění podle TPG 927 05  a označení příslušné zkoušky podle TPG 927 04. 
 

svařování potrubí a tvarovek 
z lineárního polyetylenu rozměr číslo oprávnění 

dle TPG 927 05 
Označení 
zkoušky 

Elektrotvarovky objímkové do dn 315 3.1.3.21 C-U/P.e 
Elektrotvarovky sedlové do dn 315 3.1.3.22  
Elektrotvarovky objímkové nad dn 315 3.1.5.21 C-U/P.e.o. 
Elektrotvarovky sedlové nad dn 315 3.1.5.22  
Svařování na tupo do dn 315 3.1.4.11 C-U/P.t 
Svařování na tupo nad dn 315 3.1.5.11 C-U/P.t.o 
 
 

svařování potrubí ze zesíťovaného 
polyetylenu rozměr číslo oprávnění 

dle TPG 927 05 
Označení 
zkoušky 

Elektrotvarovky objímkové do dn 315 5.1.3.21 C-U/P.e.x 
Elektrotvarovky sedlové do dn 315 5.1.3.22  
Elektrotvarovky objímkové nad dn 315 5.1.5.21 C-U/P.e.x.o. 
Elektrotvarovky sedlové nad dn 315 5.1.5.22  
 
 
VIII. Seznam míst pro vykonání zkoušky: 
 MMG Plast, Křenová 19, 602 00 Brno 
 Severomoravský plynárenský institut, s.r.o., Pavlova 6, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
 ESK Group, Folknařská 21, 405 01 Děčín 
 Welding Praha, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 

AZ WELD Stuchl – svářečská škola, Železniční 17, 301 77 Plzeň 
Střední odborné učiliště plynárenské, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice 

 
 
 
 
 
 
 

  Podpis přihlášeného 
 

 

                                                 
5 Seznam míst pro vykonání zkoušky je uveden v bodě VIII. 
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