Technická inspekce České republiky
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IČ 00638919
www.ticr.cz

Žádost o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení
podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.
pro vyhrazená technická zařízení

plynová
I.

Identifikace žadatele (vyplňte čitelně)

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Rodné číslo:
Státní příslušnost:
Číslo OP (nebo název a číslo jiného
identifikačního dokladu
Telefon:
E-mail:
Trvalý pobyt:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Stát:
Adresa pro doručování (vyplní se pouze v případě, je-li odlišná od trvalého pobytu)
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Stát:
Adresa pro fakturaci (vyplní se v případě, je-li odlišná od trvalého pobytu nebo doručovací adresy)
Název:
IČ:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Stát:
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II.

Požadované místo výkonu zkoušky
(vyberte jednu z možností)

pobočka Praha, Hostivítova 5/124, 128 00, tel.: 224 913 803, fax: 224 913 803
pobočka České Budějovice, Rudolfovská 34, 370 01, tel.: 386 350 511, fax: 386 350 511
pobočka Plzeň, U Borského parku 3, 301 00, tel.: 377 423 941, fax: 377 370 540
pobočka Ústí n. Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01, tel.: 472 777 810, fax: 472 777 810
pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02, tel.: 495 523 348, fax: 495 523 725
pobočka Ostrava, Nádražní 157, 702 00, tel.: 596 623 281, fax: 596 623 283
pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00, tel: 545 214 334, fax: 545 210 383
pobočka Liberec, Orlí 261/8, 460 02, tel: 485 107 812, fax: 485 107 614

III.

Typ žádosti
(vyplňte jednu z možností)

Nový žadatel
Rozšíření rozsahu
Po uplynutí 5-ti let platnosti

IV.

Žádám o prověření odborné způsobilosti k činnostem
(dle vyhlášky 21/1979 Sb., vyberte pouze jednu činnost)

R

Revize a zkoušky

Z

Zkoušky

M

Montáže a opravy

V.

Požadovaný druh osvědčení:
(dle vyhlášky 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., označte požadované)

A

výroba a úprava plynů

B

skladování a přeprava plynů (plynojemy a tlakové zásobníky)

C

plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

D

zkapalňování a odpařování plynů

E

zvyšování a snižování tlaku plynů

F

rozvod plynů

G

spotřeba plynů spalováním
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VI.

Požadovaný rozsah
(žadatel může omezit požadovaný rozsah prověření podle následujících skupin, označte
požadované)

Bez omezení (všechny skupiny pro daný druh)
A1

Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

A2

Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů

C1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

C2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

E1

Kompresní stanice

E2

Regulační stanice plynu

F1

Domovní plynovody na plynná paliva

F2

Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí

F3

NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F4

VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

F6

Rozvody technických plynů

G1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

G2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

G3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

VII.

Doplňující údaje
(vyplňte všechny údaje)

a. Kopie stávajícího osvědčení (pouze u žádostí o rozšíření rozsahu nebo
prodloužení platnosti)
b. Údaje o vzdělání (doložte fotokopií dokladu v příloze této žádosti):
(dle zákona č. 174/1968 Sb., vyhlášky 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., označte požadované)
Název školy, učiliště:
Rok ukončení:
Číslo výjimky: *
* uvede se v případě, že žadatel nesplňuje podmínky vzdělání pro získání osvědčení a má udělenou
výjimku od TIČR (respektive od ITI Praha).
c. Údaje o délce odborné praxe (doložte doklad v příloze žádosti)
Pozn.: dle zákona č. 174/1968 Sb. potvrzuje oprávněná organizace nebo podnikající
fyzická osoba s příslušným rozsahem oprávnění (oprávnění doložte). V případě, že
subjekt, u něhož byla praxe získána již neexistuje nebo z jiných objektivních důvodů
nelze doklad o dosažené praxi získat, je možné prokázat praxi čestným prohlášením
žadatele.
Název oprávněné organizace
nebo podnikající fyzické osoby:
Evidenční číslo oprávnění:
Čestné prohlášení doloženo (ANO / NE):
Délka praxe v letech :
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d. Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika plynových
zařízeních nebo montéra PZ (doložte fotokopii dokladu ne staršího 1 roku
v příloze žádosti)
(dle vyhlášky 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb.,)

Datum vydání potvrzení:
e. Doklad o zaškolení montéra PZ dle §6 odst.(2) (doložte fotokopii dokladu
v příloze žádosti)
(dle §6 odst.(2) vyhlášky 21/1979 Sb.,)

Zaškolení provedl, datum,
příp. otisk razítka a podpis :

VIII. Poučení
Žádost bude zpracována pouze po jejím kompletním vyplnění včetně přiložení všech
požadovaných dokladů, respektive jejich kopií.
Žadatel zašle žádost na adresu pobočky TIČR podle svého výběru, uvedeného v bodě II.
Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel
písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od doručení výzvy,
správní řízení bude zastaveno.
Žadatel bude písemně vyrozuměn o termínu vykonání zkoušky minimálně 15 kalendářních
dnů před jejím uskutečněním. Součástí tohoto vyrozumění (pozvánky ke zkoušce) bude i stanovení
výše úhrady podle vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., kterou je žadatel povinen uhradit před
provedením zkoušky podle pokynů na pozvánce.

Dne

Podpis žadatele
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