CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
MODŘANSKÁ 96 a/496, 147 00 PRAHA 4
Evidenční číslo žádosti
………………………………….

ŽÁDOST O SLOŽENÍ ZKOUŠKY PODLE ČSN EN 13067 A VYDÁNÍ NEBO PRODLOUŽENÍ
PLATNOSTI CERTIFIKÁTU SVÁŘEČE PLASTŮ
Jméno a příjmení:
Rodné číslo1):
Bydliště:
Zaměstnán jako:
Tel. / fax:
Zkouška – prodloužení platnosti2)

Zaměstnavatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Tel. / fax:

……………………………………………………………………………………………………………………………
(označení požadované zkoušky a slovní rozsah oprávnění)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Žádám tímto o vykonání zkoušky v3):……………………………………………………………….
Není mi znám žádný důvod zpochybňující moji zdravotní způsobilost k vykonávání svářečských prací.
Není mi znám žádný důvod zpochybňující mé znalosti a zručnost ve vykonávání prací v rozsahu platnosti certifikátu.
Jsem si vědom, že v případě žádosti o prodloužení platnosti musím doložit potvrzení zaměstnavatele, že mnou prováděné
práce v rozsahu platnosti certifikátu nebyly přerušeny na delší dobu než šest měsíců a byly vykonávány souladu
technickými podmínkami za kterých byl certifikát udělen.
Svým podpisem stvrzuji souhlas s používáním mých osobních údajů v systému České společnosti pro svařování produktů
a při zveřejňování dosažené svářečské klasifikace 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.

…………………………………………..
Podpis žadatele

1)
2)
3)

V případě cizího státního příslušníka číslo dokladu totožnosti
Nehodící se škrtněte
Seznam míst je uveden na zadní straně; v případě žádosti o prodloužení se nevyplňuje

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 s.r.o., Zelený pruh 1294/50, 147 00 Praha 4
AZ WELD Stuchl – svářečská škola, Železniční 17, 301 77 Plzeň
Střední odborné učiliště plynárenské, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
Střední odborné učiliště stavební, Vrbenská 234, 757 01 Valašské Meziříčí
Střední odborné učiliště stavební, Havlíčkova 1233/17, 697 37 Kyjov
Fiwel, sv. škola, Lužická 20, 400 11 Ústí nad Labem
Střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště, Roosveltova 79, 779 00 Olomouc

