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URČENÍ 
 
Personální  certifikace je určena pro pracovníky, kteří provádějí vzorkování  látky s obsahem PCB (vyhláška 384 ze 
dne 17.10.2001 MŽP, §2) 
 
Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB personálním certifikátem prokazuje  
odbornou způsobilost k zajištění jakosti vzorkování 
· elektrozařízení (transformátory, tlumivky,vypínače, kondenzátory, vakuová čerpadla a další el. zařízení plněná 

teplonosnou kapalinou) 
· hydraulických důlních zařízení 
· průmyslových zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou 

· skládek, starých zátěží, zemin, půdy 
 
 

 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI  a PRAXI 

Pro účely evidence: 
elektrozařízení s obsahem PCB: 

elektrotechnické vzdělání a kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., § 6 a výše 
❖ vysokoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn minimálně 1 rok, 
❖ středoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn minimálně 3 roky, 
❖ vyučení elektrotechnického/technického zaměření a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn 

minimálně 5 let 

• zařízení a látek s obsahem PCB středoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků zemin, půdy, odpadů 
nebo zařízení minimálně 1 rok, nebo praxe v bezprostředně souvisejících oborech 

absolvování kurzu vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB v rozsahu 1 dne 
 
 

PŘEHLED ZNALOSTÍ UCHAZEČE 
 

• Přehled a výklad souvisejících legislativních předpisů 

• Řízení a kontrola jakosti vzorkovacích prací, začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří  

• Úprava vzorků, analytika, péče o vzorky, transport do laboratoří 

• Přehled a výklad bezpečnostních předpisů 

• Ochrana zdraví, toxikologie 

• Obecná část o vzorkování odpadů 

• Technika a technologie odběru vzorků provozních kapalin 

• Vedení evidence, vyplňování evidenčního listu 
 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE KE ZKOUŠCE 
 

Uchazeč o personální certifikaci musí doložit v přihlášce vzdělání a praxi. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke 
zkouškám je osvědčení o absolvování výcviku v rozsahu, který je v souladu s osnovou požadavků na znalosti 
uchazeče. Přihlášení provádí žadatel formou vyplnění příslušného formuláře Přihlášky po seznámení se s 
„Informacemi pro žadatele“ 
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PRŮBĚH ZKOUŠKY  
 

Fáze Popis Trvání 
(min) 

Činnost 
uchazečů 

Činnost zkušební komise 

 
Zahájení 

 
Seznámení žadatelů s organizací a 

postupy zkoušek 

 
30 

 
- 

 
Zahájení 

 
Písemná část 

Test 

Test 
30 otázek ve formě variantních 
odpovědí, každá hodnocena 1. 
bodem, splnění 25 bodů. Bez 

pomůcek a podkladů. 

 
60 

 
Zpracování 

příslušné varianty 
testu 

 

 
Dozorování vypracování testů, 

vyhodnocení testů  

 
Ústní část 1 

Týmová práce 

 
Každý z členů  týmu zpracuje studii 

na vylosované téma za přispění 
všech členů týmu. Ve formě fólií na 
zpětný projektor – pro prezentaci 

 
příprava 
max. 30 

prezentace 
max. 15 
(včetně 

doplňujících 
otázek 

komise) 

 
Příprava a 

prezentace týmové 
práce 

Nabídka otázek zkoušeným 
z uzavřeného souboru otázek. 

Vyslechnutí odpovědí. Vedení záznamu 
o zkoušce pro každého zkoušeného 
samostatně a hodnocení odpovědí. 

Vypracování protokolu o zkoušce pro 
každého žadatele. 

 
Ústní část 2 
Individuální 

otázky 

 
Vylosování 1 individuální otázky a 
jejich zodpovězení bez přípravy. 

 
max. 10 
(včetně 

doplňujících 
otázek 

komise) 

 
Odpověď na 

individuální otázky 

 
Nabídka ze souboru individuálních 

otázek. Hodnocení otázek. 

 
 

VÝSLEDKY  A   OPAKOVÁNÍ  ZKOUŠKY 
 

Žadatel absolvuje obě části zkoušky (písemnou i ústní část), výsledek písemné i ústní části sděluje prověřovací 
tým až na závěr zkoušky 
V případě, že uchazeč neuspěje v ústní nebo písemné části,  opakuje max. 2x příslušnou část zkoušek 
v dohodnutém termínu. 

 
 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELŮ O CERTIFIKACI PERSONÁLU/ CERTIFIKOVANÝCH OSOB 
 
Práva: 
 

• být seznámen s podmínkami pro udělení certifikace (postupem posuzování a certifikace) 

• být seznámen s podmínkami dozoru a opakované certifikace  

• být seznámen s finančními podmínkami certifikace 

• zachování důvěrnosti informací o žadateli na všech úrovních certifikačního orgánu 

• podat odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu 
 
Povinnosti: 
 

• zavázat se k vyhovění požadavkům na certifikaci (podepsáním závazné přihlášky) 

• držitel certifikátu je povinen 1x za rok vyplnit a předat certifikační organizaci „Roční zprávu certifikovaných 
osob“ (uvedení veškerých změn, absolvovaných kurzů, další odborné praxe, seznam stížností a postup jejich 
řešení, reference od kvalifikovaného autora tj. nadřízeného – vedoucí laboratoře, vedoucí organizace apod.) 
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DOZOR NAD CERTIFIKOVANÝMI PRACOVNÍKY 

Dozor nad certifikovanými pracovníky je prováděn  formou "Roční zprávy" certifikovaných osob, která  obsahuje: 

- údaje potřebné k prošetření, že certifikovaná osoba  splňuje požadavky uvedené v  příslušných  

certifikátech  (při změně podmínek  certifikace) 

- reference od kvalifikovaného autora, nezávislého na  osobě, o níž referuje. Reference musí obsahovat 

míru  odborné způsobilosti certifikovaného pracovníka 

- doklady o absolvování kursů, odborné praxe či  jiných opatření k udržení odborných vědomostí na  

úrovni aktuálních poznatků 

- stížnosti na certifikovaného pracovníka včetně přijatých opatření  

V případě, že CERT-ACO zjistí porušování postupů a  zásad stanovených předepsanou normou, zahájí řízení o  

odnětí certifikátu. Ředitel má povinnost v  případě zjištění závažných neshod pozastavit platnost  certifikátu do 

odstranění závad. 

 
Za nesplnění podmínek dozoru je považováno: 

- nedoložení roční zprávy, 
- v roční zprávě se vyskytují stížnosti a držitel certifikátu nepředloží průkaz o jejich řešení a účinném    

opatření k zamezení nebo jejich zamezení - tj. stížností, 
- neprokázání dalšího vzdělávání v oboru k udržení odborných vědomostí  

 

 

PODMÍNKY PRO UŽITÍ  CERTIFIKÁTŮ 

• Certifikáty zůstávají majetkem certifikačního orgánu po celou dobu platnosti tj. 3 roky. Za nesprávné použití 

nebo zneužití certifikátu je považováno jeho použití v době po uplynutí platnosti resp. v době pozastavení jeho 

platnosti. V případě zjištění nepovoleného použití je případ projednán a ředitel uplatní vůči certifikované osobě 

nápravná opatření tj. zveřejnění opravy. 

Poplatky za užití certifikační značky a za jeden originál certifikátu v  české jazykové mutaci jsou zahrnuty v ceně 

certifikace. 

 

Platnost certifikátu je 3 roky (do posledního dne měsíce uvedeného na certifikátu.) 

 

 
 

PODMÍNKY RECERTIFIKACE 
 

Před uplynutím platnosti certifikátu CERT-ACO se držitel certifikátu kontaktuje se sekretariátem společnosti s 
požadavkem na prodloužení platnosti certifikátu. Podmínkou pro zahájení recertifikačního řízení je zaplacený 
poplatek. 
Při podání žádosti o recertifikaci 6 měsíců po skončení platnosti certifikátu  - opakování zkoušky.  
 
1) Bez opakování zkoušky  
 
Jestliže držitel certifikátu dokladově prokáže udržení popř. další rozvoj kvalifikace (viz aktivity pro recertifikaci), 
nevykonává žadatel další zkoušku a na základě žádosti je CERT-ACO zajištěno vystavení nového certifikátu s 
prodlouženou platností na další 3 roky.  
Aktivity pro recertifikaci:         - vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB  min. 1 rok 

- osvědčení o absolvování kursů k udržení odbornosti v rozsahu min. 1 den (pokud 
byl takovýto kurz pořádán) 

 
2) Recertifikační opakovací zkouška  
 
V případě neprokázání požadovaných aktivit je žadatel povinen složit recertifikační zkoušky před zkušební komisí 
v rozsahu prvotních zkoušek. 
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Pro všechny držitele certifikátu platí podmínka, že v rámci dozoru vykonávaného CERT-ACO nad všemi držiteli 
certifikátů, byli shledáni způsobilými pro prodloužení platnosti certifikátu. 

 
 

 
 
 
Aktualizace: 15.1.2014 


