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BODOVÁ TABULKA PRO RECERTIFIKACI
OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU - platnost od 1.9.2016
Aktivity v oblasti technické diagnostiky (dále TD)

jednotka

počet bodů

Účast na odborných seminářích, kurzech a konferencích organizovaných
den (8 hod.)
kvalifikovanými organizacemi TD
Kurzy DTO CZ - účast
den (8 hod.)
Účast na pokračovacích a zdokonalovacích odborných kurzech a seminářích
den
pro držitele certifikátů z TD ve školicích pracovištích autorizovaných ATD ČR
Přednášející na odborných kurzech, seminářích, konferencích z TD
den
Bakalářské studium na VŠ
úspěšně
ukončený
Magisterské studium na VŠ
rok studia
Doktorandské studium na VŠ
Získání certifikátu na jinou funkci, resp. jeho recertifikaci
Provedení / účast na auditu z oblasti údržby SaZ a budov z TD
den
Poradenství v TD
den
Aktivní účast při zavádění a aplikaci nových nebo osvědčených metod
den
a postupů v TD
Organizování odborného semináře, konference i jako odborný garant,
organizace certifikační zkoušky, posuzovatel při certifikační zkoušce, expertní den (8 hod.)
činnost (např. soudní znalec), vypracování posudku pro danou oblast
Vydané publikace v oblasti TD
1 x A4
Odborné překlady z TD
1 x A4
Prezentace zadané nebo vlastní případové studie pro III. kvalif. kategorii,
písemný test pro I. a II. kvalif. kategorii, při prodloužení platnosti certifikátu
Pracovní zařazení v odpovídající funkci a certifikátu v TD
rok

počet bodů
celkem

5
4
6
8
15
20
25
20
1
2
5
5
1
1
50
25

Prodloužení platnosti certifikátů probíhá v certifikačním orgánu ACM DTO CZ za těchto podmínek:
a) Bez nutnosti vykonání písemného testu, pokud držitel certifikátu prokáže za období platnosti tohoto certifikátu zisk
minimálně 150 bodů u I/II kvalifikační kategorie a 250 bodů u II/III a III/IV. kvalifikační kategorie za aktivity v oblasti TD
a potvrdí osvědčením nebo prezenční listinou na pokračovacím kurzu (semináři), organizovaném pro držitelé certifikátu.
b) S vykonáním písemného testu, pokud žadatel o prodloužení získá alespoň 100 bodů u I/II v kvalifikační kategorie
a 200 bodů u II/III a III/IV kvalifikační kategorie za aktivity v oblasti TD a potvrdí osvědčením nebo prezenční listinou na
pokračovacím kurzu (semináři), organizovaném pro držitelé certifikátu. Test musí být vykonán na ACM DTO CZ nebo
autorizovaných školících pracovištích ATD ČR, z.s. podle podmínek písemné části ověřování způsobilosti.
c) Posuzovatelská komise pro prodloužení platnosti certifikátu z TD může při hodnocení aktivit žadatele zvážit i jiné
jeho odborně technické aktivity / činnosti a jejich bodové ohodnocení.
d) Termografie - při recertifikaci (prodloužení platnosti certifikátu) držitel certifikátu odevzdá vypracovanou písemnou
zprávu z posledního měření dle požadavků daných Požadavkovým listem na uchazeče o certifikaci osob pro funkci
Technik diagnostik termografie (platného k 1. 9. 2016).
e) Pokud nebudou držitelé certifikátů (všechny funkce kromě termografie) přítomni minimálně na 2 profesních setkáních
v průběhu 5 let, musí v rámci recertifikace vypracovat Protokol z měření (zadání bude stanoveno ACM DTO CZ)
a odevzdat jej k posouzení správnosti na ACM DTO CZ spolu se Žádosti o recertifikaci.
Poznámka: Držitel certifikátu je povinen všechny aktivity průkazným způsobem dokladovat !

