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TESYDO-UNO - uznaná nezávislá organizace dle NV č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU (PED)
A. Osobní údaje žadatele
Titul, jméno a příjmení :
Místo narození :

Datum narození :

Trvalé
bydliště:
tel.:

fax:

e-mail:

IČ:

DIČ:

fax:

e-mail:

B. Údaje o zaměstnání
Zaměstnavatel
(firma), adresa :
tel.:
Adresa pracoviště
(pokud je jiná) :
mobil:
Pracovní zařazení/funkce
a popis činnosti :

vzor

C. Údaje o NDT praxi v oboru tlakových zařízení
Metoda NDT a stupeň

VT 2

Délka praxe (měsíců)

6

Potvrzení o praxi
vydáno kým
(název firmy
a adresa) :
Odpovědná osoba :
Datum :

razítko a podpis

D. Doklad o uspokojivých zrakových schopnostech
Žadatel musí doložit platný doklad o uspokojivých zrakových schopnostech :
a) schopnost vidění nablízko musí umožnit minimálně čtení Jaeger testu číslo 1 nebo písma Times Roman
N 4,5 nebo ekvivalentního písma (výška písma 1,6 mm) ze vzdálenosti ne menší než 30 cm jedním nebo
oběma očima, bez korekce nebo s korekcí;
b) schopnost vidění barev musí být dostatečná tak, že uchazeč může rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi
barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.
Dokumentované ověření zrakové schopnosti musí být provedeno 1x ročně a ověřeno zaměstnavatelem.
Žadatel k této žádosti doloží kopii o zrakovém vyšetření – podmínka nutná
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Metoda
a stupeň

Sektor

E. Údaje o certifikátech a školení NDT

VT 2 w
vzor

Certifikát číslo

Platnost
certif. do

Certifikát
vydal

Školení délka [h]

Školení
provedl

TESYDO-COP-111

2.2.2020

TESYDO

40

TWS

Žadatel k této žádosti doloží kopie certifikátů – podmínka nutná

F. Další údaje
Etické zásady držitele certifikátu
Každý držitel certifikátu vykonává jen takovou NDT činnost, na kterou má kvalifikaci. Musí být při této
činnosti nestranný a objektivní a nesmí se ve svém odborném posudku dát nikým ovlivňovat. Všechny
posudky a zprávy musí vypracovat objektivně a na adekvátní odborné úrovni odpovídající metodě a
stupni, pro které získal certifikaci.
Prohlášení držitele certifikátu
Zavazuji se dodržovat všechny požadavky na certifikované osoby. Beru na vědomí, že v případě porušení
etických zásad nebo neplnění požadavků na držitele certifikátu nebo při zneužití certifikátu má UNO
právo ukončit platnost uděleného certifikátu.
Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých v rámci
schvalovacího procesu pro účely certifikace a evidence certifikovaných osob v UNO. Jsem si vědom, že
UNO má právo ověřit si tyto údaje pro potřebu schválení.
Potvrzuji svým podpisem, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Místo a datum vystavení žádosti

podpis žadatele

UNO se svým podpisem zavazuje k dodržování důvěrnosti informací poskytnutých žadatelem.
Přezkoumal - datum a jméno:

Podpis :

Kontakt: TESYDO, s.r.o., UNO, Mariánské nám.1, 617 00 Brno, telefon: 511 188 901, e-mail: kudelka@tesydo.cz

