
 
 

Cech suché výstavby ČR,z.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4.   

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka číslo 7581  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

Metodické pokyny pro vykonání  ( příp.prodloužení ) certifikačních 
zkoušek ( dále Certifikace) na montáž protipožárních konstrukcí 

v systémech suché výstavby (dále SV) 
  

I. Úvodní ustanovení 
Cílem školení a následné Certifikace montážních subjektů je zvyšování kvality montáží 
konstrukcí systémy SV a to zejména trvalým zvyšováním teoretických znalostí i 
montážních dovedností pracovníků resp. odpovědných pracovníků realizačních firem 
nebo fyzických osob  v oblasti protipožárních systémů SV.   
Certifikace není určena pro začátečníky ( pro ty jsou pořádána základní a nadstavbová školení 
komerčního charakteru).  

II. Certifikát pro montáž protipožárních  konstrukcí  SV   
Certifikát uděluje výrobce systémů SV (dovozce) spolu s Cechem suché výstavby ČR ( dále 
cech) za předpokladu splnění podmínek uvedených v článku III. těchto pokynů s platností 3 roky 
pro nečleny resp. 5 let pro členy cechu. 
 
Náležitosti certifikátu jsou (dokument  obsahuje): 
- název stavebního  systému 
- evidenční číslo 
- název firmy, její  sídlo,  identifikační údaje  
- jméno 1 (2) zodpovědných zástupců (účastník zkoušky)  
- datum certifikační zkoušky 
- datum ukončení platnosti certifikátu 
- razítka a podpisy - výrobce ( dovozce systému ) 
- razítka a podpisy - Cechu  
Pokud bude montážní subjekt předávat kopie Certifikátu (např. jako doklad pro kolaudační řízení 
apod.), bude tato kopie opatřena modrým originálem razítka certifikovaného provádějícího 
subjektu, originálem podpisu zodpovědného zástupce, datem realizace a názvem stavby, pro 
kterou je doklad vydáván. Účelem tohoto opatření je zajištění věrohodnosti vydávané kopie a 
snížení pravděpodobnosti jejího zneužití. 

III. Podmínky pro udělení Certifikátu 
Certifikát může být montážnímu subjektu udělen po úspěšném absolvování certifikačního 
školení,  složení příslušné zkoušky, uhrazení poplatku výrobci ( dovozci) a doložení 
řádně vyplněné a podané přihlášky ke zkoušce (objednávky) , vč. úplné a správné 
dokladové části (příloh).  

IV. Přihláška uchazeče a dokladová část  
Závaznou přihlášku ( objednávku ) uchazeč vyplní přímo na webových stránkách dle podmínek 
jednotlivých výrobců (dovozců), nejpozději v den konání zkoušky. Všechny řádně vyplněné a 
doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány. 
Uchazeč, který je členem Cechu, nemusí přikládat dokumenty uvedené pod bodem  IV.a) neboť 
je již předložil spolu s členskou přihláškou.      
Dokladová část ( přílohy) musí obsahovat : 
a) Doložení praxe montáži systémů SV formou čestného prohlášení, které obsahuje informace o 
2 referenčních stavbách, realizovaných v posledních 3 letech  
v rozsahu: místo stavby, objednatel (investor), stručný popis (rozsah díla provedeného 
uchazečem, použité konstrukce, termín realizace).  
Tato příloha není vyžadována při opakované certifikaci daného montážního subjektu. 
b) Čestné prohlášení, že certifikovaný odpovědný zástupce  přebírá odpovědnost  za správnost 
aplikace systémů SV  na stavbách realizovaných montážním subjektem po dobu platnosti 
Certifikátu.  
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c) Čestné prohlášení odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ),že společnost 
(montážní subjekt) umožní vstup pověřeným zástupcům výrobce (dovozce) systému na jím 
realizované stavby po dobu platnosti „Certifikátu“.    
Výše uvedené přílohy musí být doručeny zástupci výrobce ( dovozce) nejpozději v den konání 
zkoušky. V případě nedoložení úplné a správné dokladové části a uhrazení platby výrobci 
(dovozci) za certifikační zkoušku nemůže být uchazeč o certifikaci ke zkoušce připuštěn.  
 
Při  zpracování osobních údajů  budou dodržovány podmínky GDPR.  

 
V.Certifikační zkouška 

Certifikační školení vč. závěrečné zkoušky organizačně zajišťuje a provádí dle podmínek    
výrobce systémů SV (dovozce) formou jednodenního školení, prezenční formou.   
 
Od každého subjektu mohou vykonat certifikační zkoušku v rámci 1 poplatku max. 2 zástupci, 
kteří  jsou následně odpovědni za montáž protipožárních konstrukcí (příp. dalších systémů 
uvedených na Certifikátu) po dobu platnosti certifikátu.  
 
Školení je zakončeno písemným závěrečným testem.  
 

VI. Platnost Certifikátu 
Certifikát má platnost 3 roky od složení zkoušky,  pro členy cechu 5 let.  
V případě odchodu  zodpovědného zástupce končí platnost certifikátu.  
 

VII.Odejmutí Certifikátu 
V případě zjištění závažných nedostatků při aplikaci systémů SV  a jejich neodstranění či 
opakování může být montážnímu subjektu Certifikát odejmut. 
O případném odejmutí certifikátu bude výrobce ( dovozce) a cech informovat dotčený montážní 
subjekt.  

VIII.Kontrola provádění 
Kontrola provádění montáží u certifikovaných montážních subjektů je prováděna na základě  
žádosti objednatele ( investora), příp. uživatele prováděného díla. 
Cech tyto stížnosti eviduje a stěžovateli doporučí a předá  kontakt na příslušného zástupce  
výrobce, nebo zástupce cechu. Případně doporučí nezávislého soudního znalce. Toho stěžovatel 
vyzve k vypracování posudku příslušné konstrukce. Náklady spojené s vypracováním tohoto 
posudku hradí stěžovatel předem a jsou z pohledu posouzení kvality provedení konstrukce pro 
obě strany závazné pro případ mimosoudního vyrovnání.  

 
IX. Poplatky  

a) za vykonání Certifikační zkoušky uhradí uchazeč příslušnému výrobci ( dovozci) jím stanovený  
poplatek.  

b) cech spolupotvrzuje a eviduje vydané Certifikáty a za tuto službu mu náleží poplatek dle 
přílohy č.1.   

 X. Závěr  
Tyto Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky byly schváleny představenstvem cechu  
dne  9.11.2022 a nabývají účinnosti dnem  1.1.2023. 
 
V Praze dne  9.11. 2022  
Za Cech suché výstavby ČR:  
 
Ing.Petr Chovanec, předseda představenstva      
Ing.Petr Pume,  místopředseda představenstva   
 
 
 

https://www.rigips.cz/ochrana-osobnich-udaju/

