Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných
organizací
Rozsah certifikace

O5

O5 - Speciální technologie navrtávání a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech
do 5 bar uzavíraného přetlaku prováděné bez svařování
Personální zajištění
Odpovědná osoba
Vzdělání
SŠ nebo VŠ TS
1)
Praxe
3 nebo 2 roky
Vztah k organizaci
PP 2) nebo ŽL
Odborný pohovor
ano
Odborná školení 4) 5)
6 bodů
Odborný dohled
Kvalifikace 3)
RT PZ
Praxe
3 roky
Vztah k organizaci
PP 2)
Odborný pohovor
ano
4) 5)
Odborná školení
6 bodů
Odborné osoby
Vedoucí montážní pracovník
Vzdělání
UO nebo SŠ TS
1)
Praxe
3 nebo 2 roky
3)
Kvalifikace
MO PZ
Vztah k organizaci
PP 2) min. 1x
Odborná školení 5)
ano
6)
Kvalifikace pro speciální technologii
ano
Montážní pracovník
Vzdělání
ZV
Praxe1)
2 roky
Kvalifikace 3)
MO PZ
Vztah k organizaci
PP 2) min. 2x
5)
Odborná školení
ano
Kvalifikace pro speciální technologii 6)
ano
7)
Technolog montážních prací
Vzdělání
UO, SŠ nebo VŠ TS
1)
Praxe
3 nebo 2 roky
Vztah k organizaci
PP2)
5)
Odborná školení
ano
6)
Kvalifikace pro speciální technologii
ano
Odborný personál
Osoba v PP 2) odpovědná za:
Dodržování metrologických pravidel
ano
Kontrolu dodržování systému kvality
ano
Kontrolu dodržování BOZP a PO
ano
Systém pravidelného vzdělávání pracovníků
ano
10)
Technické vybavení
Elektrocentrála
ano
Kompresor s odlučovačem vody pro provádění tlakových zkoušek
ano
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Kontrolní tlakoměry s platnou kalibrací s přesností alespoň 2,5%
Délková měřidla
Přístroj pro indikaci úniku plynu v provedení do zóny 2
Přístroj pro kontinuální měření koncentrace metanu v provedení do zóny 2
Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovníky - antistatické se
sníženou hořlavostí (oděv + obuv)
Hasicí přístroje dle TPG 905 01 - část II, čl. 15.2.5 - sněhové (např. 4 ks 5
kg)
Navrtávací a balonovací soupravy s příslušenstvím
Výrobní, montážní a skladovací prostory
Organizace má k dispozici vhodné výrobní, montážní a skladovací prostory
Vybavení předpisy
Organizace má k dispozici právní, technické a normativní předpisy v
platném znění
Typové pracovní (technologické) postupy montážních prací 8)
Organizace má zpracované typové pracovní (technologické) postupy
Systém kvality 9)
Organizace má zaveden systém řízení kvality
Reference
Období

ano
ano
ano
ano
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ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
1 rok

