
 

C E N Í K 
 

  výkonů a služeb souvisejících s posuzováním 
odborné způsobilosti laboratoří, prováděných Střediskem pro posuzování 
způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 

 
 
       Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací (dále AS-PK) v souladu se zákonem 526/1990 Sb., o cenách, vyhlašuje s účinností 
od  1. února 2011 tyto ceny za výkony a služby související s posuzováním odborné způsobilosti 
laboratoře: 

 
1.  Cena za provedenou kontrolní činnost související s posouzením zkušební laboratoře pro 

přiznání odborné způsobilosti laboratoře v závislosti na počtu posuzovaných zkušebních a 
vzorkovacích postupů: 

 
Počet posuzovaných postupů, cena v Kč 

 
      1            37 070,- 
     2            40 040,- 
      3            43 010,- 
      4            45 980,- 
      5            48 950,- 
      6            51 920,- 
      7            54 890,- 
      8            57 860,- 
      9            60 830,- 
     10            63 800,- 
     11            66 770,- 
     12            69 740,- 
     13            72 710,-  
     14            75 680,- 
     15            78 650,- 
     16            81 620,- 
     17            84 590,- 
     18            87 560,-  
     19            90 530,- 
     20            93 500,- 
     21            96 470,- 
     22            99 440,- 
     23          102 410,- 
     24          105 380,- 
     25          108 350,- 
     26          111 320,- 

 



    Má-li laboratoř více pracovišť, počet zkoušek na jednotlivých pracovištích se sečítá. 
    Pokud celkový počet zkoušek převyšuje počet 26, zvyšuje se celková cena za každou další 

zkoušku o 1.000,- Kč.  

2. Pokud v rámci organizační struktury téhož subjektu je posuzováno více samostatných 
laboratoří s obdobným systémem managementu kvality, cena za posouzení druhé a každé další 
laboratoře činí maximálně 80 % z ceny stanovené dle bodu 1. 

3. Cena za opakované posouzení činí v závislosti na rozsahu provedených změn dokumentace 
systému managementu kvality laboratoře 80 až 90 % z ceny zjištěné dle bodu 1, případně 
bodu 2. 

4. Za kontrolní činnost související s prověřováním průběžného plnění kritérií a závazků 
podmiňujících přiznání odborné způsobilosti laboratoři (dohled I). 

 4.1 Za každý rok kontrolní činnosti 20 % z ceny dle bodu 1, nejvýše však 20.000, - Kč. 

    4.2 Má-li laboratoř více jak 2 pracoviště, zvyšuje se cena dle 4.1 o 5.000,- Kč za každé další 
pracoviště.  

5.Za kontrolní činnost související s posouzením laboratoře s odbornou způsobilostí pro      
rozšíření účinnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře je stanovena základní cena za 
rozšíření 4 000,- Kč.  

   K této základní ceně se  dále přičítá v závislosti na počtu  posuzovaných zkoušek úhrada za    
činnost odborných posuzovatelů podle bodu 6a). 

6.  Za činnost: 
    a) odborného posuzovatele v rámci kontrolní činnosti AS-PK podle bodu 5, 
    b) vedoucího posuzovatele AS-PK,  popř. odborného posuzovatele  při zjišťování  a posuzo-        

vání  nedostatků  v plnění  kritérií a závazků, podmiňujících přiznání odborné způsobilosti       
(dohled II). 

    Sazba za jednu hodinu vedoucího nebo odborného posuzovatele činí 550,- Kč. 

7.  Ceny stanovené dle bodu 1 až 6 jsou cenami konečnými a zahrnují veškeré náklady související 
s posuzováním odborné způsobilosti. 

8.  Za výkladovou činnost v souvislosti s posuzováním odborné způsobilosti laboratoře. 

     Sazba za každou započatou hodinu činí 550,- Kč. 

9.  Výše uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty, jejíž sazba je účtována dle 
aktuálně platných zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.Tento Ceník ruší a nahrazuje Ceník z 31. prosince 2008 v plném rozsahu a nabývá účinnosti 
dne 1. února 2011. 

 
 
 
V Brně dne 31. ledna 2011 

                                                                                   Ing. Jaroslav Vodička, v.r. 
                                                                                                     vedoucí AS-PK 

 


