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Informace pro žadatele
o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce

3 Platnost certifikátu
Platnost certifikátu je 5 let pro prvotní certifikaci a 5 let po první resp. druhé recertifikaci s prodloužením platnosti certifikátu, pokud se nemění rozsah certifikace.
Žádost o recertifikaci uplatňuje žadatel minimálně 6 měsíců před ukončením platnosti certifikátu.
Formulář žádosti je dostupný na:

www.cmi.cz/certifikace%20personalu.

V případě změny rozsahu certifikace, např. při zásadní změně principu měřidel nebo na základě požadavků
držitele certifikátu, může být při první resp. druhé recertifikaci platnost certifikátu rozšířena o další druh
měřidel/obor měření nebo zvýšena z kvalifikační úrovně B*) na A.
Pokud držitel certifikátu trvale vykonává certifikovanou činnost (viz informace o procesu certifikace), je pro
prodloužení platnosti certifikátu dostačující provedení zkrácené zkoušky.
Pokud bylo na základě zjištěných skutečností, že držitel certifikátu neplní podmínky certifikace nebo
nevykonává certifikovanou činnost, pak může být při první resp. druhé recertifikaci platnost certifikátu
pozastavena nebo může být certifikát odejmut. Postupy jsou uvedeny v příručce jakosti COP.
Třetí prodloužení certifikátu se již neprovádí a držitel certifikátu se musí podrobit nové certifikaci v plném
rozsahu všech požadavků na hodnocení.
Vydaný certifikát je i po předání držiteli certifikátu výhradním vlastnictvím COP a držitel certifikátu je
povinen po ukončení platnosti certifikátu jej vrátit zpět COP.

Pozn.*):
S účinností od 1. 5. 2017 se ruší kvalifikační úroveň certifikátu „B – výkonný pracovník“. Zvýšení
kvalifikační úrovně z „B“ na „A“ bude provedeno automaticky při nejbližší recertifikaci. Rozdílová zkouška
se skládá z:


testu z právní úpravy metrologie (40 otázek),



písemné odpovědi na 1 otázku z všeobecné metrologie a ústního pohovoru,



písemné odpovědi na 1 otázku z odborných znalostí a ústního pohovoru,



praktické zkoušky.

(Test z právní úpravy metrologie a praktická zkouška jsou součástí běžných recertifikací.)

