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§1  Oblast platnosti  
(1)  Tento zkušební řád platí pro všechny zkušební postupy, které orgán pro certifikaci osob CIS - dále jen 

CIS - provádí v rámci svého programu certifikace osob.  
 
(2)  Jednotlivé odchylky vyžadují souhlas vedoucího certifikačního orgánu.  
 
 
§2  Nejvyšší zkušební orgán  
(1)  Nejvyšším zkušebním orgánem je vedoucí CIS, který má celkovou odpovědnost. V této funkci odpovídá 

přímo řediteli společnosti CIS.  
 

� Je odpovědný za:  
 

dodržování ustanovení tohoto zkušebního řádu 
 
schvalování prováděcích ustanovení pro zkoušky 
 
zachování rovnocennosti a stejnorodosti jednotlivých zkoušek a hájení zásady rovnosti a 
přesnosti ve zkušebních postupech  
 
zachování neutrality a objektivity při provádění a posuzování zkoušek  
 
zjištění celkového výsledku zkoušky a schválení vystavení certifikátu  
 
rozhodnutí týkající se podvodného jednání  
 
rozhodnutí v odvolacím řízení.  
 

 
(2)  Všechna rozhodnutí týkající se zkoušek jsou protokolována.  
 
(3)  Na činnost vedoucího certifikačního orgánu týkající se zkoušek dohlíží ředitel společnosti CIS.  
 
 
§3  Členění zkušebního postupu  
(1)  Členění zkušebního postupu závisí na aktuálně platných prováděcích ustanoveních pro zkoušky CIS.  
 
(2)  Zkušební postupy týkající se zkoušek k získání certifikátů jsou upraveny v prováděcích ustanoveních.  
 
(3)  Prováděcí ustanovení upravují:  

 
podmínky pro připuštění ke zkoušce   
 
zkušební postupy  
 
požadované součásti zkoušky  
 
povolení pomůcek  
 
hodnotící směrnice  

 
 
§4  Předmět zkoušky  

Při zkoušce se zjišťuje, zda účastník zkoušky splňuje kritéria pro držitele certifikátu CIS.  
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§5 Připuštění a přihlášení ke zkoušce  
(1)  V prováděcích ustanoveních mohou být pro zkoušky stanoveny speciální podmínky pro připuštění a 

přihlášení ke zkoušce.  
 
(2)  Přihlášku ke zkoušce je nutné podat písemně na adresu CIS.  
 
(3)  Počet účastníků jedné zkoušky je omezen.  
 
 
§6 Termín a místo zkoušky  
(1)  Termíny a místa zkoušky stanovuje CIS.  
 
(2)  CIS termíny a místa zkoušky včas oznamuje.  
 
 
§7  Realizace zkoušky  
(1)  Zkouška se může skládat z několika částí. Podrobnosti jsou upraveny v prováděcích ustanoveních.  
 
(2)  Součástí zkoušky může být:  

 
písemná zkouška  

 
ústní zkouška  

 
elaborát  

 
prezentace  

 
skupinová práce  

 
projektová práce  

 
 
(3)  Délku zkoušky, resp. jednotlivých částí zkoušky upravují příslušná prováděcí ustanovení.  
 
(4)  Písemné zkoušky mohou být uskutečněny i v naprogramované formě (např. úkoly multiple choice).  
 
(5)  Písemné zkoušky a elaboráty hodnotí pouze schválení zkoušející.  
 
(6)  Ústní zkoušky, popř. prezentace se účastní nejméně dva zkoušející. Z každé ústní zkoušky, popř. 

prezentace je nutné vypracovat protokol, který podepíší dva zkoušející.  
 
(7)  U zkoušky jsou povoleny písemné pomůcky a elektronické kalkulačky bez externích datových nosičů. 

Omezení týkající se povolení pomůcek a/nebo kalkulaček jsou upravena v prováděcích ustanoveních 
nebo jsou oznámena pro příslušnou zkoušku.  

 
(8)  Organizace zkoušky a jmenování zkoušejících přísluší vedoucímu certifikačního orgánu. Jestliže se 

zkouška skládá z více částí, mohou se konat na různých místech a časově odděleně.  
 
 
§8  Odstoupení od zkoušky  
(1)  Účastník zkoušky může před zahájením zkoušky odstoupit. V tomto případě je zkouška považována za 

neabsolvovanou.  
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(2)  Jestliže účastník zkoušku přeruší po jejím zahájení, je tato zkouška považována za neabsolvovanou.  
 
 
§9  Podvodné jednání, narušení zkoušky  
(1)  Jestliže se účastník dopustí podvodného jednání, zaznamená zkoušející, popř. osoba pověřená 

dozorem stav věci a okolnosti do podkladů zkoušky. Rozhodnutí o uznání zkoušky učiní vedoucí 
certifikačního orgánu.  

 
(2)  Účastníci, kteří způsobí podstatné narušení průběhu zkoušky, mohou být ze zkoušky vyloučeni. 

Rozhodnutí učiní zkoušející, popř. osoba pověřená dozorem u zkoušky. Rozhodnutí je nutné uvést do 
protokolu. Při vyloučení ze zkoušky je zkouška považována za neúspěšně vykonanou.  

 
(3)  Jestliže účastník zkoušky neodevzdá kompletně jemu vydaný soubor zkušebních úkolů, nemá nárok na 

zhodnocení své zkoušky.  
 
 
§10  Hodnocení výkonu při zkoušce  
(1)  Hodnocení probíhá podle vážené bodovací metody. Každý úkol písemné nebo ústní zkoušky je vždy 

označen maximálním počtem bodů. Je možné dílčí hodnocení.  
 
(2)  Hodnocení výkonu při zkoušce provádí zkoušející. Jestliže výkon při zkoušce hodnotí více zkoušejících, 

vytvoří se aritmetický průměr ze všech hodnocení.  
 
(3)  Hodnocení se účastníkovi nezdůvodňuje.  
 
(4)  Zkouška je úspěšně vykonána, jestliže - vztaženo na 100 bodů - činí součet dosažených bodů 

minimálně 50.  
 
(5)  Vyhodnocení zkoušek a částí zkoušek lze provést strojově.  
 
 
§11  Opakování zkoušek  
(1)  Neúspěšně vykonanou zkoušku lze opakovat.  
 
(2)  Jestliže se zkouška skládá z více částí, lze opakovat jednotlivé části. Počet opakování upravují 

prováděcí ustanovení.  
 
 
§12  Zkušební podklady  
(1)  Všechny zkušební podklady jsou uchovávány v kanceláři CIS. Lhůta pro úschovu činí nejméně deset let 

v případě úspěšně vykonaných zkoušek a nejméně dva roky u neúspěšně vykonaných zkoušek.  
 
(2)  Nahlédnutí do zkušebních podkladů se obecně neposkytuje. Účastník zkoušky, který zkoušku složil 

neúspěšně, může na žádost nahlédnout do svých zkušebních podkladů. Žádost je nutné podat písemně 
vedoucímu certifikačního orgánu. Žádost je nutné zdůvodnit.  

 
 
§13  Stanovení výsledku zkoušky  
(1)  Výsledek zkoušky stanovuje nejvyšší zkušební orgán.  
 
(2)  V případě nesouhlasu může nejvyšší zkušební orgán iniciovat přezkoumání výsledku zkoušky.  
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(3)  Účastníci jsou o svém výsledku zkoušky informováni společností CIS nejpozději čtyři týdny po 
absolvování zkoušky. Dosažený počet bodů se nesděluje.  

 
(4)  Všechna oznámení účastníkům zkoušky vyžadují písemnou formu.  
 
 
§14  Certifikáty  
(1)  Každý účastník zkoušky obdrží v případě jejího úspěšného vykonání certifikát podle ISO 17024 s 

omezenou platností.  
 
(2)  Dosažený počet bodů se na certifikátu neuvádí.  
 
(3)  Certifikát podepisuje vedoucí certifikačního orgánu, popř. osoba s podpisovým oprávněním.  
 
 
§15  Opravné prostředky  
(1)  Odvolání proti rozhodnutí o zkoušce je nutné podat společnosti CIS písemně s uvedením důvodů do 

šesti týdnů po jeho obdržení.  
 
(2)  O odvolání rozhoduje nejvyšší zkušební orgán certifikační organizace CIS. Právní cesta je vyloučena.  
 
 
§16  Poplatky za zkoušku  
(1)  Každá zkouška je zpoplatněná; to platí i pro zkoušky, ze kterých účastník odstoupil podle § 8.  
 
(2)  Výše poplatku za zkoušku se řídí podle aktuálně platného poplatkového řádu CIS.  
 
(3)  Při odstoupení nebo po vyloučení ze zkoušky neexistuje nárok na vrácení poplatku za zkoušku.  
 
 
§17  Ustanovení o revizi  
(1)  Tento zkušební řád má zajistit a podpořit realizaci a zpracování zkoušek. To znamená, že tento řád je 

nutné neustále přizpůsobovat dynamicky se měnící koncepci vzdělávání. Vedoucí s celkovou 
odpovědností je proto oprávněn řád kdykoli podrobit revizi.  

 
(2)  Změny zkušebního řádu je nutné přiměřenou formou oznámit.  
 
 
§18  Nabytí platnosti  
(1)  Tento zkušební řád nabývá platnost svým zveřejněním. Aplikuje se na všechny zkoušky CIS realizované 

po datu zveřejnění.  
 
(2)  V přechodných fázích může nejvyšší zkušební orgán rozhodnout, že lze zkoušky - s časovým omezením 

- provádět ještě podle podmínek dosavadního zkušebního řádu.  
 
 
 
Vídeň, 22.03.2010     CIS – Certification & Information Security Services GmbH 
            
 

vedoucí certifikační organizace CIS 
 
 

 


