
 

          

Provozovna a korespondenční adresa/Office and shipping address:  

ATG, s.r.o     Tel.: +420 273 037 611 
Beranových 65    Fax: +420 273 037 600 
199 02 Praha – Letňany   E-mail: atg@atg.cz 
Czech Republic    http://www.atg.cz 

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE TECHNICKÉHO PERSONÁLU PODLE 

POŽADAVKŮ EN 4179/NAS 410 PRO OBOR LETECTVÍ 

URČENO VŠEM KLIENTŮM VNĚJŠÍ AGENTURY ATG  
 
 
Vážení obchodní přátelé,  

rádi bychom Vás informovali o možnostech zaměstnavatelské kvalifikace a certifikace podle EN 4179/NAS 

410 pro obor letectví v oblasti nedestruktivního zkoušení prostřednictvím Vnější agentury ATG.  

Proč mít zaměstnavatelskou kvalifikaci a certifikaci dle EN 4179/NAS 410 pro obor letectví?  

Tato kvalifikace a certifikace je zejména určena výrobcům letecké techniky dle Part 21 nebo firmám, které 

provádějí údržbu letecké techniky dle Part 145.  

Tento systém umožňuje v rámci dodržení požadavků norem EN 4179/NAS 410 upravit osnovu školení a 

obsah kvalifikačních zkoušek tak, aby zcela vyhovovaly požadavkům dodavatele i zákazníka. 

První možnost k zavedení tohoto systému kvalifikace a certifikace je, že firma si musí vypracovat a zavést 

kvalifikační a certifikační předpis v souladu s požadavky EN 4179/NAS 410. V tomto případě je vydavatelem 

certifikátu zaměstnavatelská firma. 

Druhou možností k získání kvalifikace a certifikace dle EN 4179/NAS 410 je napojení firmy na kvalifikační a 

certifikační předpis ATG  G 10-05, a v tomto případě se zaměstnanci firmy stávají spolupracovníky ATG, 

kterým je vydán certifikát ATG. 

Co je Vnější agentura ATG s.r.o. schopna zajistit: 

 provedení školení pro metody ET, LT, MT, PT, RT, UT, VT, IRT, LA, KL (kallib. lab.) a A (auditor) pro 
NDT 

 provedení kvalifikačních zkoušek pro metody ET, LT, MT, PT, RT, UT, VT, IRT, LA, KL (kallib. lab.) a 
A (auditor) pro NDT 

 proces certifikace, vydávání certifikátů a vedení osobních spisů certifikovaných osob 
 vypracování kvalifikačního a certifikačního předpisu (při volbě první možnosti) 
 a dále podporu NDT pracovníka L3 (poradenství, tvorba postupů a schvalování instrukcí a 

postupů, …) 
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ATG je schváleno NANDTB pro provádění kvalifikace dle EN 4179/NAS 410. ATG má rovněž schválenu 

NDT zkušebnu LET od ÚCL dle požadavků Part 145. 

Ceny nabízených služeb se řídí platným ceníkem ATG 

 

Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Vámi.  

 
Ing. Zbyněk Zavadil  
Jednatel ATG s.r.o. 

Praha  13. 11. 2013  
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