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8.2 Certifikační schéma pro funkci (číslování podle ČSN EN ISO/IEC 17024)
a) Servisní technik a Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a
sportovišť
b1) Popis náplně práce a úkolů Servisního technika a Inspektora v oblasti dětských a sportovních
hřišť, tělocvičen a sportovišť (STDSHS/IDSHS)
Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení, dětských a sportovních hřišť musí být schopen:
• Provádět montáže nových souborů tělocvičného nářadí či zařízení dětských hřišť, sportovišť a
jejich vybavení posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí, mládeže
a dospělých, včetně seřizování, oprav a výměny náhradních dílů dle převzaté dokumentace.
• Provádět potřebné demontáže, opravy, seřizování a výměny náhradních dílů k zajištění
bezpečného provozu tělocvičného nářadí a tělocvičných zařízení, zařízení dětských hřišť,
sportovišť a jejich vybavení, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku, dětská hřiště a
posilovny se zabezpečením sestavování nářadí včetně kotevních prvků, řízení montáží souborů
zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť v souladu s požadavky technických norem pro
dané vybavení včetně doporučených zátěžových zkoušek, pokud jsou předepsány výrobcem.
• Orientovat se v právních a ostatních předpisech a požadavcích.
• Zvládat praktickou aplikaci norem a právních předpisů k zajištění správné montáže a zajištění
údržby v rámci předepsané bezpečnosti a kvality technického stavu provozovaných herních a
sportovních zařízení.
• Orientovat se v dokumentaci daných technických zařízení, sledovat více parametrů technického
procesu, ovládat znalosti principů a funkcí v oboru daných zařízení.
• Servisnímu technikovi nepřísluší provádění inspekční činnosti tělocvičného zařízení, zařízení
dětských a sportovních hřišť, posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity
dětí, mládeže a dospělých. Servisní technik respektuje nezávislost kontrolní činnosti a rovněž
definování „ Nezávislé kontroly Radou kvality České republiky „ ( viz příloha č.4 ).
• Práce či služby „Servisního technika“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osoby samostatně
podnikající podle živnostenského zákona či podnikajících právnických osob, (firma, která výpisem
z OR prokazuje předmět podnikání - výroba, opravy a montáž tělocvičného nářadí, zařízení
dětských hřišť“ a sportovišť), se zaměstnanci specializovanými na uvedený obor.
• Rozsah zvláštní odborné způsobilosti STDSHS zahrnuje oblast tělocvičného nářadí a zařízení,
zařízení dětských a sportovních hřišť, sportovišť a jejich vybavení, posiloven, prostředků lidové
zábavy a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých dle požadavků
příslušných technických norem.
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b2) Popis náplně práce a úkolů Inspektora v oblasti dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a
sportovišť (IDSHS)
Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť musí být schopen
• Posoudit celkovou úroveň bezpečnosti tělocvičného nářadí či zařízení dětských hřišť, sportovišť a
jejich vybavení posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí, mládeže
a dospělých, vycházející z provedené montáže, úprav a dodatečně vestavěných částí.
• Provádět testování, měření, analýzy a odborné technické kontroly tělocvičných zařízení, dětských
hřišť, sportovišť a posiloven dle platné legislativy a požadavků technických norem.
• Kontrolovat zařízení v oblasti tělocvičného nářadí, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou
atletiku, zařízení dětských a sportovních hřišť a posiloven, s případným provedením oprav
běžného charakteru, které zabezpečují okamžitý bezpečný provoz zařízení.
• Doporučit provozovateli podmínky realizace ke splnění všech požadavků příslušných technických
norem.
• Užívat při inspekci běžných měřících přístrojů a pomůcek uvedených v ČSN EN.
• Spolupracovat s autorizovanými osobami pro dané oblasti, avšak prováděné testování, měření,
analýzy a kontroly prováděné revizním technikem při provozování výrobků nenahrazují certifikaci
výrobků autorizovanou osobou.
• Práce či služby „Nezávislého inspektora“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osoby
samostatně podnikající podle živnostenského zákona s předmětem podnikání „revize ( odborné
technické kontroly) tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť ( popř. testování
měření, analýzy a kontroly v uvedeném oboru), která musí vlastnit příslušnou certifikaci pro
kontrolní činnost.
• Dále mohou být prováděny práce či služby „ Nezávislého inspektora“ právnickou osobou, která
má tuto činnost zapsanou v OR – revize (odborné technické kontroly) tělocvičného nářadí,
zařízení dětských hřišť a sportovišť (popř. testování měření, analýzy a kontroly v uvedeném
oboru) a některý ze členů tohoto statutární orgánu právnické osoby vlastní příslušnou certifikaci
pro kontrolní činnost.
• Fyzické osoby samostatně podnikající či podnikající právnické osoby v oboru „“ nesmí zároveň
podnikat v oboru projekce, výroby, nákup a prodej, montáž, provozování a údržba zařízení
podléhajících kontrole. Takové podnikající osoby nesmí ani zastupovat subjekty provozující shora
popsané činnosti neslučitelné s funkcí „Inspektor“.
• Osoba (podnikatelé fyzické osoby či podnikající právnické osoby) poskytující služby Inspektora
musí být nezávislou osobou, bez vazeb na vývoj, výrobu, provoz a údržbu příslušných zařízení a
prostorů, které spadají do kompetence kontrol v uvedené profesi. Takovýto podnikatel ani jeho
zaměstnanci nesmí být na základě požadavků kritérií nezávislosti a odbornosti pro kontrolní
činnost, zainteresováni na činnostech, které by mohly narušit nezávislost jejich úsudku a
věrohodnost ve vztahu k jejich kontrolním činnostem. Zejména se nesmí podílet na návrhu,
výrobě, dodávkách, montáži, používání, provozování nebo údržbě předmětů kontroly nebo
podobných konkurenčních produktů.
• Inspektorovi nepřísluší uvádění do provozu těch zařízení, která vyžadují sestavení nářadí a
montáž včetně kotevních prvků ať již v interiéru či exteriéru sportovních zařízení a dětských hřišť.
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Inspektor respektuje nezávislost kontrolní činnosti a rovněž definování „ Nezávislé kontroly
Radou kvality České republiky „ ( viz příloha č.4 ).
• Rozsah zvláštní odborné způsobilosti IDSHS zahrnuje oblast tělocvičného nářadí a zařízení,
zařízení dětských a sportovních hřišť, sportovišť a jejich vybavení, posiloven, prostředků lidové
zábavy a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých dle požadavků
příslušných technických norem.

b.3. ) Podmínky odborné způsobilosti
Fyzická osoba žádající o certifikát (dále jen „žadatel“) musí splňovat tyto neměnné podmínky:
1. Požadované vzdělání a odborná praxe - dle uvedených požadavků
2.. Odborná úroveň dosavadních prací - dle uvedených požadavků
3.. Absolvování předepsaného odborného kurzu – dle uvedených požadavků
4.. Splnění předepsané zkoušky ústní, písemné a praktické – dle uvedených požadavků
b.3.1) Doložení odborné praxe - STDSHS: Požadované vzdělání a odborná praxe STDSHS
• Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru: zámečník, truhlář, zedník, mechanik pro
stroje a zařízení - s minimální dvouletou obecnou praxí. Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3
roky souvislé odborné praxe jako výrobce, opravář, servisní technik nebo montér tělocvičného
nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a posiloven v období posledních tří let před
podáním žádosti o udělení certifikátu „Servisního technika“. Požadovaná praxe musí být
prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní pracovní poměr.
• Vyšší vzdělání: strojní, stavební nebo příbuzný obor – s minimálně jednoletou obecnou praxí.
Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné praxe jako výrobce, opravář,
servisní technik nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť a
posiloven v období posledních tří let před podáním žádosti o udělení certifikátu „Servisního
technika“. Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní pracovní
poměr.
• Vzdělání v oboru může být nahrazeno – s minimální dvouletou obecnou praxí a kromě toho
minimálně 5 let souvislé odborné praxe: jako výrobce, opravář, servisní technik nebo montér
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť, sportovišť a posiloven v období posledních pěti let
před podáním žádosti o udělení certifikátu „Servisního technika“.
• Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní pracovní poměr,
Stávajícím držitelům se odborná praxe a požadované vzdělání uznává.
• Alternativou výrobce se neuznává pouze obchodní činnost ( prodej a dodávka výrobků )
• Vzdělání bude doloženo těmito doklady: u středního odborného vzdělání s výučním listem, je
požadována úředně ověřená kopie vysvědčení prokazujícího složení závěrečné učňovské
zkoušky – „ Výuční list „. U absolventů středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou se
prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o maturitní zkoušce „ Maturitní vysvědčení“ .U
vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou školou, který prokazuje
získání vysokoškolského vzdělání.
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b.3.2) Doložení odborné praxe -STDSHS :
• a) žadatel potvrzuje
- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět podnikání
( výroba, opravy a montáž - tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť)
-délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným prohlášením na
požadovaném formuláři
-odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks pracovních výkazů za každý rok odborné
praxe , ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost žadatelem, stvrzených jeho podpisem a
stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému poskytl žadatel výrobky, opravy nebo
montáže tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť včetně kopie platebního
dokladu s datem, razítkem a podpisem .
-žadatel poskytne mimoto telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto subjektů.
b) potvrzením od zaměstnavatele :
-zaměstnavatel prokazuje předmět podnikání v oblasti – výroba, opravy a montáž tělocvičného
nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť „kopií výpisu z OR nebo kopií Živnostenského listu
-kopie pracovní smlouvy ( požaduje se souvislý trvalý hlavní pracovní poměr )
-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru
-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením popisem náplně praxe na
požadovaném formuláři
- dokládá výkon praxe ( výrobu, opravu nebo montáž) tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských
hřišť minimálně počtem 10 ks servisních protokolů - pracovních výkazů za každý rok souvislé
odborné praxe, potvrzených subjektem , kterému firma výrobky , opravy nebo montáž
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť žadatelem o certifikát zabezpečovala., i podpisem
pracovníka.
-zaměstnavatel dokládá realizaci zakázky ( doklady, ze kterých je zřejmý poskytnutý charakter
služby musí obsahovat i podpis uchazeče o certifikát) včetně kopie platebního dokladu s datem,
razítkem a podpisem .
b.3.3) Odborná úroveň dosavadních prací STDSHS a její posouzení
1.

Odborná úroveň dosavadních prací ( servisní protokoly – pracovní výkazy, kterými žadatel
prokazuje délku odborné praxe) se posuzuje hodnocením předložených dokladů odbornými
garanty. Pro získání osvědčení je nezbytné, aby žadatel obdržel kladné hodnocení garanta.

2. Posouzení odborné úrovně dosavadních servisních protokolů – pracovních výkazů musí být
provedeno písemně a odborný garant v něm musí podrobně uvést důvody, pro které doporučuje,
či nedoporučuje přiznání odborné způsobilosti. Tyto důvody musí být opřeny o posouzení
odborné úrovně dosavadních servisních protokolů – pracovních výkazů. Hodnocení musí být
odborným garantem podepsáno a datováno.
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b.3.4) Požadované vzdělání a odborná praxe Inspektor v oblasti dětských a sportovních
hřišť, tělocvičen a sportovišť (IDSHS)
•

•

•

•
•
•

Fyzická osoba žádající o certifikát (dále jen „žadatel“) musí splňovat tyto podmínky:
Úplné odborné střední vzdělání s maturitou technického směru, obecná praxe 3 roky, kromě toho
souvislá odborná praxe 8 let v oblasti revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských
hřišť, sportovišť a posiloven v období posledních osmi let před podáním žádosti o udělení
certifikátu „Inspektora“. Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní
pracovní poměr.
Jiný směr středoškolského vzdělání s maturitou, obecná praxe 4 roky, kromě toho souvislá
odborná praxe v oboru 10 let v oblasti revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských
hřišť, sportovišť a posiloven v období posledních desíti let před podáním žádosti o udělení
certifikátu „ Inspektora“. Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní
pracovní poměr.
Vysokoškolské vzdělání i v jiném než technickém směru: obecná praxe 3 roky, kromě toho
souvislá odborná praxe v oboru 9 let v oblasti revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení
dětských hřišť, sportovišť a posiloven v období posledních devíti let před podáním žádosti o
udělení certifikátu „ Inspektora“.
Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo hlavní pracovní poměr
Stávajícím držitelům se odborná praxe a požadované vzdělání uznává.
Vzdělání bude doloženo těmito doklady: u absolventů středoškolského vzdělání s maturitní
zkouškou se prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o maturitní zkoušce „ Maturitní
vysvědčení“ .U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie
diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou
školou, který prokazuje získání vysokoškolského vzdělání.

b.3.5) Doložení odborné praxe - IDSHS :
a) žadatel potvrzuje
- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět podnikání
( revize nebo měření, analýzy a kontroly - tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a
sportovišť)
-délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným prohlášením na
požadovaném formuláři
-odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks revizních protokolů ( s postupem kontroly ) za
každý rok odborné praxe, ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost žadatelem,
stvrzených jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému poskytl
žadatel revizní prohlídky tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť
- žadatel dokládá realizaci zakázky dokladem, ze kterého je zřejmý charakter poskytnuté služby - fakturou opatřenou podpisem a otiskem razítka.
- žadatel poskytne mimoto telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto subjektů.
-
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b) potvrzením od zaměstnavatele :
-zaměstnavatel prokazuje předmět podnikání v oblasti – revize , nebo měření, analýzy a kontroly
- tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť- kopií výpisu z OR nebo kopií
živnostenského listu
-kopie pracovní smlouvy ( požaduje se souvislý trvalý hlavní pracovní poměr )
-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru
-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje odbornou praxi čestným prohlášením, popisem náplně praxe
-dokládá výkon praxe - revize tělocvičného nářadí, dětských hřišť a sportovišť minimálně počtem
10 ks uchazečem o certifikát podepsaných– revizních protokolů ( s postupem kontroly ) za každý
rok souvislé odborné praxe, potvrzených subjektem kterému firma revizní služby v oblasti
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť žadatelem o certifikát zabezpečovala.
-zaměstnavatel dokládá realizaci zakázky dokladem, ze kterého je zřejmý charakter poskytnuté
služby - fakturou opatřenou podpisem a otiskem razítka.
b.3.6) Odborná úroveň dosavadních prací IDSHS a její posouzení
1. Odbornou úroveň dosavadních prací ( revizní protokoly, kterými žadatel prokazuje délku odborné
praxe) posuzuje hodnocením předložených dokladů odborný garant, který předává hodnocení
certifikačnímu orgánu. Je třeba, aby žadatel získal kladné hodnocení odborné úrovně.
2.Posouzení odborné úrovně dosavadních revizních protokolů – musí být provedeno písemně
a odborný garant v něm musí podrobně uvést důvody, pro které doporučuje, či nedoporučuje přiznání
odborné způsobilosti. Tyto důvody musí být opřeny o posouzení odborné úrovně dosavadních
revizních protokolů . Hodnocení musí být odborným garantem podepsáno a datováno.

b.3.7) Absolvování předepsaného specializačního kurzu STDSHS/IDSHS
•
•

•
•
•

Každý z žadatelů o certifikát musí doložit doklad o absolvování: specializačního kurzu„
Servisní a revizní technik tělocvičného zařízení a dětských hřišť“, který je pořádán
vzdělávacích institucí - garantem pro uvedený obor .
Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnosti dětských hřišť, tělocvičného nářadí, sportovišť
a posiloven vzájemně prostupuje nejen svými obecnými bezpečnostními požadavky, ale i
technickými požadavky ČSN EN do jednotlivých odvětví a tak vytváří ucelený soubor
bezpečnostních požadavků na provozování těchto zařízení, je podmínkou, aby odborné
školení prováděla v jednom komplexním profesním specializačním kurzu jedna vzdělávací
instituce – odborný garant, schválený certifikačním orgánem.
Rozsah odborného školení musí odpovídat obsahově předepsaným požadavkům a musí mít
charakter profesního komplexního bloku v rozsahu 55 hodin ( 40 hod. školení + 15 hodin
odborná praxe ) ,.
Osvědčení o absolvování kurzu a praxe bude potvrzeno garantem oboru.
V případě žadatelů o certifikaci v oboru „Inspektor“ bude předkládat odborný garant
vyjádření o prověření nestrannosti žadatele k charakteristice oboru – dle
Přílohy č.2 projednané v rámci Odborné sekce infrastruktury kvality Rady kvality České
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republiky při definování nezávislé technické kontroly .
b.3.8 Požadovaný odborný profil garanta STDSHS/IDSHS
•
•
•

•

Fyzická osoba odpovídající za odbornou úroveň a průběh vzdělávání. Odbornou garanci
teoretické i praktické části zajišťuje jedna osoba.
Zástupce odborného garanta prokazuje praxi v oboru v délce 20 let – inspektor
Schváleného odborného garanta certifikačním orgánem zastupuje soudní znalec se
specializací „ „Analýzy, měření, kontroly a bezpečnost tělocvičného nářadí, zařízení dětských
a sportovních hřišť a sportovišť“, který kontroluje a předkládá certifikačnímu orgánu vyjádření k
odborné úrovni a praxi žadatele.
Zástupce odborného garanta se podílí na projektu a přebírá za jeho dodržování odbornou
garanci.

c1) „Přehled požadovaných znalostí“ viz Příloha č. 1
d) Schopnosti
• Způsobilost plynulého a jasného vyjadřování pojmů a myšlenek ústně i písemně.
• Organizační a řídicí schopnosti.
e) Nezbytné předpoklady
• Doložit požadovanou odbornou způsobilost.
f) Pravidla chování revizní technik/servisní technik
• Komunikativnost
• Objektivnost
• Nestrannost
• Nekonfliktnost
• Odolnost vůči stresům a zátěžím

8.3

Požadavky na proces certifikace

a) kritéria pro prvotní certifikaci a opakovanou certifikaci (dále recertifikaci)
viz Příloha č. 2 „Postup při certifikaci osob“
b) metody posuzování pro prvotní certifikaci a recertifikaci
viz Příloha č. 3 „Zkušební řád“
c) metody a kritéria týkající se dozoru
CO provádí dozor nad držiteli certifikátu, aby certifikované osoby plnily po dobu platnosti certifikátu
požadavky nutné pro udělení certifikátu, např. metodou dotazníku nebo rozhovoru, příp. jiných akcí.
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Ze závěru dozoru musí vyplynout způsobilost certifikované osoby vykonávat nadále činnost, na kterou
jí byl udělen certifikát, tj., jakých vzdělávacích akcí se držitel certifikátu účastnil, na jakých akcích
působil jako lektor, vykázání aktivit – činností vyplývajících z certifikované funkce – rozsahu certifikace.
d) kritéria pro pozastavování a odnímání certifikace
CO může pozastavit certifikát způsobilosti v případě, že držitel certifikátu:
a) nesprávně se odkázal na certifikát a jeho rozsah oprávnění, nebo klamně použil svůj certifikát
nebo logo CO v tisku, inzerátech či propagačních materiálech,
b) nevede seznam stížností a neřeší stížnosti, které byly vůči němu v rámci certifikátu způsobilosti
vzneseny,
c) uvedl vědomě nepravdivé údaje v Žádosti o certifikaci osob a v podkladech, které jsou
rozhodující pro vydání certifikátu,
d) nedodržel oznamovací povinnost podstatných změn údajů uvedených v Žádosti o certifikaci
osob.
e) nesplnil podmínky dozoru.
f) závažně pochybil při provádění své odborné pracovní činnosti
Pokud držiteli certifikátu byl certifikát způsobilosti pozastaven do doby nápravy prokázané skutečnosti
a držitel nápravu neprovede - je mu certifikát odejmut.
a)

e) kritéria pro změnu rozsahu nebo úrovně certifikace
Vlastník certifikačního schématu SCP je odpovědný za přezkoumávání aktuálnosti schématu, aby
byla zajištěna shoda s požadavky
a) norem na systémy managementu, oblast a osoby certifikace,
b) právních požadavků a souvisejících požadavků na oblast certifikace.

8.4 Dokumenty pro prokázání, že se při vypracování a přezkoumání certifikačního
schématu na úrovni SCP zajistí:
a)
b)
c)

d)

e)

zapojení vhodných odborníků - členové odborných orgánů v programové komisi SCP,
vhodná struktura SCP, která zastupuje zájmy všech výrazně dotčených stran, aniž by některý zájem
převládal - členové Programových či Expertních orgánů členů SCP,
identifikaci, sladění a validaci nezbytných předpokladů s požadavky na odbornou způsobilost
žadatelů provádí Programová komise vlastníka schématu (SCP) minimálně 1x ročně na základě
posouzení dle platných norem a legislativy a případných dalších požadavků zainteresovaných stran,
identifikaci a sladění mechanismů posuzování s požadavky na odbornou způsobilost: expertům
z Programové komise (PK) se předloží stávající požadavky na odbornou způsobilost žadatelů,
členové PK ji přezkoumají a jejich stanovisko a případné další kroky jsou uvedeny v zápisu z jednání
SCP,
analýzu náplní práce a úkolů u jednotlivých oborů provádí experti z PK uvedení v seznamu osob v
příloze č. 4.
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8.5 SCP musí zajistit průběžné a systematické přezkoumávání a validování
certifikačního schématu
Sdružení organizací pro certifikaci pracovníků (dále SCP) přezkoumává a validuje certifikační schémata
minimálně 1x ročně, případně dle potřeby.
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