GAS s.r.o.
U Plynárny 233, 140 00 Praha 4

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZKOUŠKY A VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKA KATODICKÉ OCHRANY
Ev. č. žádosti: …………………………
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

PSČ:

Tel.:
E-mail:
GSM:

Zaměstnavatel:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
GSM:
Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě

Aplikační sektor
Stupeň odborné
způsobilosti1)

1

2

3

Prohlášení žadatele
1.

Jsem si vědom, že před vykonáním požadované zkoušky musím splňovat stanovené požadavky
způsobilosti a jejich splnění doložím:
- dokladem o nejvyšším ukončeném vzdělání
- dokladem o absolvování školení a/nebo výcviku v souladu s aplikačním sektorem pro který je
žádost podávána2)
- dokladem o praktické zkušenosti v oboru katodické ochrany potvrzený zaměstnavatelem nebo
nezávislým znalcem (viz druhá strana žádosti)
- prohlášení o tom, že neexistují žádné závažné důvody, které by zpochybňovaly mé schopnosti
k výkonu činností v oboru katodické ochrany

2.

Souhlasím s využitím svých osobních dat v rámci činnosti společnosti GAS s.r.o., která působí ve
smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jako správce a
zpracovatele osobních údajů a se zveřejněním druhu a rozsahu mé kvalifikace v oboru katodické
ochrany.

V ………………………… dne …………………..
1)
2)

………………………………….
podpis žadatele

hodící se označte
potvrzením zaměstnavatele nebo školícího/vzdělávacího střediska

Praktické zkušenosti v oboru katodické ochrany
Cílový
stupeň

Dosažené vzdělání uchazeče v příslušných
vědeckých nebo technických oborech

Nejmenší celkový počet let
zkušenosti v oboru katodické
ochrany

1

Všechny případy

1

2

Specializované vzdělávání v oboru koroze

2

Technické vzdělání

3

Všechny ostatní případy

4

Specializované vzdělávání v oboru koroze

5 při posouzení nebo 3 při zkoušce

Technické vzdělání

8 při posouzení nebo 5 při zkoušce

Všechny ostatní případy

12 při posouzení nebo 8 při zkoušce

3

Na základě přezkoumání žádosti je možno konstatovat, že žadatel splňuje – nesplňuje
stanovené požadavky na délku odborné praxe.

V ........................... dne ..............................

……………………………..
jméno a podpis zkoušejícího

…………………………….
jméno a podpis pracovníka
certifikačního orgánu

