GAS s.r.o.
U plynárny 223, 140 00 Praha 4

ŽÁDOST O OBNOVENÍ 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:
Certifikát vydal certifikační orgán

Vydaný certifikát č.
Platnost certifikátu do

Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě

Aplikační sektor
Stupeň odborné
způsobilosti1)

1

2

3

Prohlášení žadatele
1.

Jsem si vědom, že pro obnovení certifikátu musím splňovat stanovené požadavky způsobilosti a jejich
splnění doložím:
- dokladem o absolvování školení a/nebo výcviku v souladu s aplikačním sektorem pro který je žádost
podávána2)
- dokladem o nepřerušené praktické činnosti v oboru katodické ochrany potvrzeným zaměstnavatelem

2.

Souhlasím s využitím svých osobních dat v rámci činnosti Certifikačního a registračního orgánu 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

Přezkoumání žádosti (vyplňuje CO)
Uvedeny požadované údaje:

ano*)

ne*)

Na základě přezkoumání žádosti je možno konstatovat, že žadatel splňuje – nesplňuje
stanovené požadavky na provedení recertifikace.
Přezkoumání provedl …………………………….
V ........................... dne ..............................
…………………………….
podpis pracovníka CO
Vyhodnocení dokladů:
Nedošlo k významnému přerušení činnosti (doloženo doklady):
…………………………………………………………………………………...

vyhovuje*)

*
………………………………………………………………………………….... nevyhovuje )

Doloženo obnovování technických znalostí:

vyhovuje*)

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

nevyhovuje*)

Vyhodnocení provedl: ………………………………….
Na základě provedeného vyhodnocení je*) - není*) možno doporučit obnovení certifikátu
V Plzni dne …………………
………………………………………
podpis pracovníka CO

Rozhodnutí o obnovení certifikátu
*

*

Na základě vyhodnocení předložených dokladů je ) – není ) možné obnovit certifikát
odborné způsobilosti pracovníka katodické ochrany č. ……………...
V Plzni dne …………………….
………………………………….
podpis pracovníka CO
Ev. č. obnoveného certifikátu: ………………………….
*

) nehodící se škrtněte

