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Informace pro žadatele
o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce

1.

Úvod

Certifikát způsobilosti pracovníka je vyžadován jako jeden z dokladů pro udělení autorizace Autorizovaného
metrologického střediska (dále jen AMS) k ověřování stanovených měřidel nebo autorizace subjektu
k provádění úředního měření.
Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků (dále jen COP) je akreditován Českým institutem pro akreditaci
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 pro certifikaci žadatelů/uchazečů žádajících o posouzení jejich
odborné způsobilosti podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
 pro výkon metrologických činností, které jsou spojeny s ověřováním stanovených měřidel ke splnění
požadavku na prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců podle § 16, odst. 1; nebo
 pro výkon úředního měření ke splnění požadavku § 21, odst. 1; nebo
 pro výkon funkce metrologa ve státní správě.

Certifikační orgán č. 3034 je zřízen při Českém metrologickém institutu (dále jen ČMI) jako samostatný
útvar v rámci úseku generálního ředitele. Garantem jednotnosti, adekvátnosti požadavků a funkčnosti
systému certifikace je certifikační komise složená ze zástupců zainteresovaných subjektů.
Posuzování způsobilosti pracovníků provádí zkušební komise se zastoupením specialistů na všeobecnou
metrologii včetně legislativy v metrologii, na teorii příslušného oboru měření a na praktické provádění
činnosti v oboru certifikované funkce.
Závěry zkoušení jsou podkladem pro vedoucí(ho) COP k rozhodování o vydání certifikátu nebo jeho
zamítnutí. Pro případy, kdy by mohla být zpochybněna objektivnost a nestrannost posuzování, je zřízena
stálá certifikační komise jako poradní orgán vedoucí(ho) COP, která posoudí průběh zkoušení, včetně závěrů
zkušební komise, a vydá vedoucímu COP nezávislé doporučení pro jeho rozhodování.

Dále popsané organizační uspořádání a uplatňované postupy jsou zárukou zajištění důvěrnosti, objektivnosti
a nestrannosti certifikačního orgánu.

Certifikační orgán prohlašuje, že chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, že řídí
střet zájmů a zabezpečuje objektivitu certifikačních činností.

