
Certifikační schéma pro funkci: 

METROLOG SPECIALISTA A ZKUŠEBNÍ TECHNIK  

 

Certifikační schéma METROLOG SPECIALISTA A ZKUŠEBNÍ TECHNIK je určeno pro pracovníky 
metrologie, technické kontroly, řízení kvality, kalibračních a zkušebních laboratoří a pracovníky 
provádějící měření v průmyslu, státní správě, zdravotnictví apod. 

Vlastníkem tohoto certifikačního schématu je Česká metrologická společnost (ČMS). 

ČMS poskytne toto schéma dalším subjektům za předpokladu splnění podmínek uvedených 
v certifikačním schématu. 

Certifikační schéma naplňuje poţadavkyČSN EN ISO/IEC 17024:2013 článek 8.2 a 8.3. 

Metrolog specialista resp. zkušební technik je certifikován podle pracovního zařazení a odborných 
poţadavků do třech kvalifikačních úrovní. Volba kvalifikačního stupně je podmíněná vzděláním a dobou 
praxe a s ohledem na funkci v laboratoři či zkušebně. Specializaci si ţadatel volí sám. 

 
Metrolog I. kvalifikačního stupně 
Metrolog II. kvalifikačního stupně 
Metrolog III. kvalifikačního stupně 

 
Zkušební technik I. kvalifikačního stupně 
Zkušební technik II. kvalifikačního stupně 
Zkušební technik III. kvalifikačního stupně 
 
Certifikační schéma stanovuje popisy náplní práce a úkolů uvedených oborů a kvalifikačních stupňů,  
postupy a výstupy certifikace, dokumentaci a poţadavky na zkoušející. Dále stanovuje poţadavky na 
vzdělání, praxi, znalosti, duševní a fyzické schopnosti. 

Ţadatel o certifikaci odborné způsobilosti podle svých potřeb podává ţádost na konkrétní poţadovaný 
kvalifikační stupeň, na jehoţ úrovni je certifikován po úspěšném sloţení zkoušky. Přechod mezi 
jednotlivými stupni je moţný jen absolvováním celé zkoušky. Niţší kvalifikační stupně nejsou 
podmínkou pro získání kvalifikačního stupně vyššího. 

Certifikační schéma stanovuje poţadavky na proces certifikace, recertifikace a metody 
posuzování,kritéria dozoru nad certifikovanými pracovníky, kritéria pro změnu rozsahu nebo úrovně 
certifikace. Kritéria pro pozastavování a odnímání certifikacePostup recertifikace je shodný s postupem 
vlastní prvotní certifikace. 

Dále certifikační schéma popisuje úkoly a povinnosti certifikační komise a dokumentaci, která je 
výstupem její činnosti. 

CO ČMS zajišťuje průběţné a systematické přezkoumávání a validování certifikačního schématu. 

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte certifikační orgán ČMS: 

E-mailem: cert-cms@csvts.cz 

Telefonicky: 221 082 283 

Sjednáním schůzky na adrese: Novotného lávka 5, 116 68Praha 1, budova "A", 5. patro, č. dv. 535. 
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