
 

Vizuální kontroly tavných svarových spojů kovových materiálu  
VT dle EN 970/17 637 

 
 
Vážení obchodní partneři, 
  

vzhledem k faktu, že proces svařování a problematika s tím spojená, včetně zajištění 
jakosti finálních výrobků je součásti Vašeho výrobního programu, dovolujeme si Vám zaslat 
nabídku na realizaci kvalifikačního školení v oblasti vizuální kontroly zaměřené na tavné 
svarové spoje.  
 
  Vizuální kontrola je jedna z nejrozšířenějších a nejlevnějších NDT metod.  
Její správná aplikace závisí na schopnostech, řádných teoretických znalostech a praktických 
dovednostech osob, které jí provádějí anebo jsou za ně odpovědní. 
  
Komu je kvalifikace určena: 

Kvalifikace je určena pro pracovníky provádějící vizuální kontrolu, pro dozorový  
a inspekční personál, pracovníky kontrol, přejímky, technology výroby a mistry. Je vhodný  
i pro svářeče ve smyslu samokontroly výrobního procesu. 
  
Co kvalifikace zahrnuje: 

Kvalifikace seznamuje pracovníky s vizuální kontrolou tavných svarů nejen z hlediska 
metodického, ale i z hlediska kriterií přípustnosti a dalších legislativních předpisů. V celém 
průběhu je kladen důraz na aktivní procvičování praktického zkoušení s aplikací kriterií 
přípustnosti, které jsou řízeny následujícími normami:  
  
ČSN EN 970, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 12062, ČSN EN 6520-1, ČSN EN 13018. 
  

• Kvalifikace splňuje odborné i organizační požadavky ve smyslu ISO 9001:2000 
čl. 6.2. Lidské zdroje. 

• Stanovisko CWS ANB: Svářečský dozor v rámci své činnosti provádí vizuální 
kontrolu svarů. Pro tuto činnost nemusí mít (pokud to nevyžaduje dohoda 
smluvních stran, nebo jiný předpis) kvalifikační zkoušku (např. podle ISO 9712 
resp. EN 473) 

  
Certifikační proces pro vizuální kontrolu tavných svarů zahrnuje: 

• Školení v rozsahu 16 hodin        2 dny 
• Kvalifikační zkouška složená z části:      1 den 

o Všeobecná část 
o Specifická část 
o Praktická část 

• Celková doba školení s kvalifikační zkouškou jsou     3 dny 
 
Vystavení certifikátu: 

K vystavení certifikátu se vyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti dle EN 473,  
tj. ostrost vidění na blízko – test Jägr 1. Kontrolu zraku si musí každý pracovník procházející 
kurzem VT970 zajistit u svého očního lékaře.  

Po splnění výše uvedených požadavků je na požádání společností ATG nebo HSB 
(Hartford Steam Boiler International)  vystaven certifikát osvědčující získanou kvalifikaci. 
 



 

Praktické využití: 
Certifikovaný pracovník může být pověřen a je způsobilý provádět vizuální kontrolu 

tavných svarových spojů, s volbou  vhodné techniky zkoušení s ohledem na její omezení, 
nastavovat a ověřovat zařízení pro vizuální kontrolu, zaznamenávat a klasifikovat výsledky 
zkoušení podle písemných instrukcí, dokumentovat a vypracovat zprávu o výsledcích 
zkoušení v souladu s použitými normami, předpisy nebo specifikacemi. 
 
 
Termíny: 

Kurz vizuální kontroly tavných svarových spojů pro účely této nabídky se řídí 
vypsanými termíny realizace na rok 2009 za předpokladu, že naplněnost kurzu bude 
minimálně 3 účastníci. 
TERMÍN ŠKOLENÍ  -  ZNAČKA KURZU                    TERMÍN ŠKOLENÍ  -  ZNAČKA KURZU 
23. – 25. březen      -  VT970_OV/09/01                       24. – 26. srpen      -  VT970_OV/09/06 
27. – 29. duben       -  VT970_OV/09/02 21. – 23. září    -   VT970_OV/09/07 
25. – 27. květen       -  VT970_OV/09/03  21. – 23. říjen  - VT970_OV/09/08 
22. – 24. červen      -   VT970_OV/09/04 23. – 25. listopad - VT970_OV/09/09 
27. – 29. červenec  -   VT970_OV/09/05                      14. – 16. prosinec   -  VT970_OV/09/10 
 
Cena bez DPH:          6 500,-Kč 
 

Zahrnuje 2 dny kvalifikace včetně výukových materiálů, 1 den kvalifikační zkoušky  
a vystavení příslušného certifikátu. Cena je kalkulována při realizaci kurzu na pobočce ATG 
Ostrava. 

Cena je povýšena o náklady na výjezd lektora za předpokladu, že zákazník požaduje 
realizaci kurzu včetně zkoušky v místě svého podnikání. Nezbytným předpokladem takové 
realizace je naplněnost a vytvoření podmínek pro výuku. 
  
Standardní místo realizace kurzu: 
  
Pobočka ATG - Ostrava se sídlem:  OSTRAVIA TRADE        4. patro,  sektor "C" 

28. října 150 
702 00 Moravská Ostrava  

 
 
V případě Vašeho zájmu, jakýchkoli dotazů, či poskytnutí bližších informací obraťte se 
prosím laskavě na pracovníky: 
  
 Český svářečský ústav, s. r. o.   ATG, s. r. o. 

Lucie Bučková      Ing. Jiří Pitter 
technik      školící středisko 
tel.: + 420 597 324 510    mobil: + 420 731 471 892 
fax: + 420 597 324 513    tel: + 420 234 312 201 - 4 
e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu   fax: + 420 234 312 205 

e-mail:  skoleni@atg.cz 
e-mail: pitterj@atg.cz  

 
Děkujeme Vám za Váši důvěru a návštěvu našich internetových stránek www.atg.cz  
a www.csuostrava.eu , které Vám pomohou v orientaci při realizaci Vašich záměrů v oblasti 
nedestruktivního zkoušení a školení svářečského personálu.  



                               

          

Provozovna a korespondenční adresa/Office and shipping address:  
ATG, s.r.o Tel.: +420 234 312 201-4 
Beranových 65  Fax: +420 234 312 205 
199 02 Praha – Letňany  E-mail: skoleno@atg.cz  
Czech Republic http://www.atg.cz  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na kurz, zkoušku a certifikaci 
 

Název – METODA vizuální - VT 970 
Místo konání:    ATG, Ostrava – Moravská Ostrava, 
                         28. října 150,  
                         budova Ostravia Trade, 4. patro 

Značka kurzu: 
VT970_OV/___/___ 

Přijato: 
Typ akce:     Termín akce:   
1, Školení                     (2 dny) 
2, Zkouška                   (1 den) 
3, Certifikace  

- viz nabídkový list: 
 
- hodina zahájení v 9 hod. 

Účastník:   
Titul 

 
Příjmení. 

 
Jméno: 

 

Rodné číslo:                                                       
 

Dosažené vzdělání:      

Pracovní zařazení:   
 

Počet měsíců praxe  
v NDT metodě  VT:  

Adresa bydliště:  
Ulice: 
PSČ a místo:  

Telefon:  
          

Mobil:  
 

Podpis uchazeče 
(souhlas uchazeče s užíváním osobních údajů-viz 2. strana)  

Organizace:     
Název  

závod, oddělení    

kontaktní osoba:    

IČ:   Fakturační adresa: 
Ulice:  
PSČ a místo:  DIČ: CZ     

Tel.:                Fax:                              e-mail:  

Žádáme o rezervaci ubytování:   ANO  x   NE,  počínaje dnem:                               

cena v Kč 
 

cena kurzu, zkoušky a 
certifikace        6.500,- 
DPH 19           1.235,- 
------------------------------ 
CELKEM        7.735,- 

Objednáváme školení, zkoušku a certifikaci pro výše uvedeného pracovníka a 
souhlasíme se smluvními podmínkami uvedenými na druhé straně přihlášky. 
 
 
 
 
........................................................................................................................ 
Jméno a podpis statut. zástupce nebo osoby jím pověřené k objednávání služeb, razítko 

Cena kurzu, zkoušky a certifikace - vložné a DPH je uvedeno na této straně přihlášky. 
Faktura - daňový doklad bude vystaven k datu zdanitelného plnění, tj. k datu zkoušky. 

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU, PROSÍM, ZAŠLETE NA ADRESU ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA. 
VYPLNĚNOU A POTVRZENOU PŘIHLÁŠKU PŘEDÁ UCHAZEČ PŘI ZAHÁJENÍ KURZU. 

 
 
 



                               

 

 
 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 
• Tato přihláška je smlouvou o dílo dle § 531 a její předmět je specifikován v přehledu kurzů 

ATG (INFO) 
• Platební podmínky: 

• cena kurzu, zkoušky a certifikace - vložné a DPH je uvedeno na titulní straně přihlášky 
• Faktura bude vystavena po ukončení zdanitelného plnění, tj. k datu zkoušky. 

• V případě zrušení účasti před zahájením kurzu v kratším termínu než:  
1. 6 dnů účtujeme  manipulační poplatek ve výši 10 % 
2. 72 hod účtujeme manipulační poplatek ve výši 20 % 
3. kratším 24 hod nebo neomluvené A ve výši 50 % z celkové částky kurzu. 
Poplatek bude odečten od vrácené částky a bude na něj vystaven daňový doklad. 
 

Certifikát pro VT 970 bude zaslán až po uhrazení fakturované částky za školení, 
zkoušku a certifikaci a dodání dokladu o zrakové způsobilosti podle ČSN EN 473. 

 
 

POUČENÍ PRO ÚČASTNÍKA KURZU O ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI: 
• Uvedené osobní a profesní údaje jsou určeny k interní evidenci účastníka, respektive 

k operativnímu a přesnému spojení s účastníkem, popřípadě zaměstnavatelem účastníka. 
• Údaje jsou poskytovány: 

1. Při akreditacích a kontrolách Úřadu pro ochranu osobních údajů - pracovníkům těchto 
institucí. 

• Archivace dat je 10 let od data kurzu, osobní kartotéka bez omezení. 
• Uchazeč má právo na požádání nahlédnout do své složky s osobními údaji. 
• Pokud účastník zjistí, že došlo k porušení povinnosti správce vyplývající ze zákona č. 101/2000 

Sb., má právo požadovat na správci činnosti definované v odstavci 2 §21, nebo se obrátit se svou 
stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Registrace naší společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00003078/001. Datum 
registrace 16. 5. 2001 
Účel registrace: kvalifikace osob /pracovníků/, školení pracovníků, zkoušení a certifikace. 
 
Účastník kurzu a/nebo zkoušky dává svým podpisem na první straně přihlášky souhlas 
s užíváním svých osobních údajů za výše uvedených podmínek. 

 
 
 
ŽÁDÁME VÁS O VČASNÉ ZASÍLÁNÍ ORIGINÁLU NA ŠKOLICÍ STŘEDISKO ATG nebo ČSÚ. 
VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA S PODEPSANÝM POUČENÍM MUSÍ BÝT V ORIGINÁLU PŘEDÁNA 
DO ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA ATG NEJPOZDĚJI V DEN ZAHÁJENÍ KURZU, POKUD BYLA VČAS, 
ALESPOŇ FAXEM, DORUČENA. 


