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vydává 

 

CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI 
 

evid. č. 1998 / 2022 

 

 

pro výkon funkce: Metrolog specialista I. kvalifikačního stupně  

 

v oboru: Řízení metrologie – podniku a kalibrační laboratoře 

     

nositel:     Ing. Ivo N O V Á K 
 

narozen:           23. 6. 1986   

 

 

 Certifikát způsobilosti je vydán na základě posouzení žadatele v písemné, odborné a 

praktické části zkoušky podle certifikačního schématu Metrolog specialista a zkušební technik 

verze č. 1 ze dne 01. 04. 2021 

 

Certifikační místo může na základě kontroly při zjištění porušování povinností nositele 

certifikátu uvedených na zadní straně certifikátu platnost certifikátu pozastavit, omezit, 

případně platnost certifikátu předčasně ukončit.  
 

Certifikát způsobilosti nabývá platnosti dne 31. 03. 2022 a jeho platnost končí dnem 31. 

03. 2027 

 

 
V Praze dne 29. 03. 2022 

 

 

Ing. František Hnízdil 
                                                                  vedoucí CM                                               
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Povinnosti nositele certifikátu způsobilosti: 

 

• postupovat ve své činnosti v souladu s platnými normami a předpisy,  

 

• průběžně aktualizovat svoje znalosti v daném oboru,   

 

• oznamovat Certifikačnímu místu změny adresy a změny zaměstnavatele včetně jeho 

adresy. Nedodržení může mít za následek ztrátu kontaktu s nositelem certifikátu a vyústit 

k pozastavení platnosti certifikátu způsobilosti. 

 

• jedenkrát ročně k 31. lednu zaslat (písemně nebo elektronicky na příslušném formuláři) 

Certifikačnímu místu přehled činnosti v oboru certifikace, účast na vzdělávacích akcích 

apod.  

 

• při používání certifikátu způsobilosti se řídit dále uvedenými pravidly: 
 

 Certifikát způsobilosti je oficiálním dokladem o profesionální připravenosti jeho nositele 

k činnosti v oboru certifikace na něm uvedeném a jeho vlastníkem po celou dobu platnosti 

zůstává CM ČMS. 

1. Certifikát může používat jenom jeho nositel, je nepřenosný a nemůže být vztahován na 

širší kolektiv.  

2. Certifikát může být použit pouze pro obor a jeho rozsah, který je na certifikátu uveden.  

3. Možnost využívání certifikátu je omezena dobou jeho platnosti, která je na něm uvedena 

a kterou stanovuje pouze CM ČMS. 

4. V nabídkách služeb, pokud se odvolává na certifikát způsobilosti, musí být vždy 

jednoznačně uveden obor a jeho rozsah a kdo certifikát vydal. 

5. CM neodpovídá za škody způsobené výkonem činnosti držitele certifikátu. 

6. Certifikát je majetkem CM ČMS. 

 


