CERTIFIKÁT / CERTIFICATE
Certifikát č. / Certificate No.: 3197-CERT-NDT-0013-15
Potvrzujeme splnění kvalifikačních požadavků dle
We hereby certify the competence according to
EN ISO 9712:2012
pro/for

Michal Vaněk
Rč: / Id. No.: 820418/1986
Zkoušení magnetické MT
Magnetic Testing MT
Stupeň / Level: 2
Sektor / Sector: MS
Platnost certifikátu / Certificate Validity: 24.01.2017 – 23.01.2022

Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle
ČSN EN ISO/IEC 17024. Certification body for personnel certification No. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., accredited by Czech Accreditation
Institute, Public Service Company acc. to ČSN EN ISO/IEC 17024

Praha / Prague
datum / date

31.01.2017

……….…………............................................
Podpis držitele certifikátu
Signature of certificate holder

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15, CZ–190 00 Praha 9
Telefon: (00420) 296 587 201-9, Telefax: (00420) 296 587 240, E-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz
TÜV NORD GROUP

Ing. Daniel Jarchovský
vedoucí COP / Head of Certification Body No. 3197
TÜV NORD Czech, s.r.o.
electronicky podepsáno / electronically signed

POVĚŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE / AUTHORIZATION BY EMPLOYER

VÝROBKOVÉ SEKTORY / PRODUCT SECTORS
c – odlitky / castings; f – výkovky / forgings; w – svařované výrobky / welded products; t – trubky, včetně plochých výrobků pro výrobu
svařovaných trubek / pipes, including flat products for manufacturing of welded pipes; wp – tvářené výrobky / wrought products; dsw – přímé
vizuální zkoušení svarů / direct visual testing of welds; we – hodnocení jakosti svarových spojů prozařováním / evaluation of welds quality by
radiography

PRŮMYSLOVÉ SEKTORY / INDUSTRIAL SECTORS
MM - Výroba a zpracování kovů mimo zkoušení svarů, slučuje výrobkové sektory c, f, t, wp / Manufacturing and processing of metals,
excluding testing of welds and combines product sectors c, f, t, wp; MS - Multisektor zahrnující všechny činnosti, slučuje výrobkové sektory c,
f, w, t, wp / Multisector inclusive of all activities and combines product sectors c, f, w, t, wp.; PV - Výroba a výstavba zařízení, slučuje
výrobkové sektory w, t, wp / Manufacturing and construction of equipment and combines product sectors w, t, wp.
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