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I. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
 
 
1. Cíl 
 
Cílem tohoto pokynu je stanovit všeobecná pravidla při rozhodování o: 
- vydání  nebo odmítnutí  vydání Osvědčení  o správné činnosti laboratoře (dále též   
Osvědčení), 
- pozastavení účinnosti, popř.obnovení účinnosti Osvědčení, 
- o změně (omezení rozsahu působnosti) nebo o zrušení (odnětí) Osvědčení. 
 
 
2. Oblast použití 
 
Tento pokyn je určen pro pracovníky Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří 
pro zkoušky při provádění pozemních komunikací, dále jen AS-PK, pro jeho odborné 
a poradní orgány jako pomůcka pro rozhodování v procesu přiznání odborné 
způsobilosti laboratoře podle Kritérií pro laboratoře pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací s odbornou způsobilostí, dále jen Kritéria, a pro informaci 
žadatelů o udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře, dále jen žadatel. 
 
 
 
II. PRAVIDLA  ROZHODOVÁNÍ 
 
1. Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
1.1  AS-PK vydá žadateli Osvědčení o správné činnosti laboratoře (příloha čís. 1) na 

základě posouzení, zda splňuje všechny požadavky dané Kritérii, případně další 
(doplňující) požadavky, byly-li stanoveny, a má-li v době vydání Osvědčení 
vytvořeny předpoklady pro jejich trvalé dodržování. 

 
1.2  AS-PK odmítne vydat Osvědčení (příloha čís. 2), nesplňuje-li žadatel požadavky 

dle bodu II.1.1. 
 
1.3 Podkladem pro vydání  (nebo odmítnutí) Osvědčení je Souhrnná zpráva o 

posouzení  žadatele, dále též Souhrnná zpráva, zpracovaná  dle  Zásad pro 
vypracování zprávy o posouzení žadatele o  přiznání  odborné způsobilosti  
laboratoře, která obsahuje  výsledky  posuzování a schopnosti žadatele trvale 
plnit požadavky dané Kritérii a Příručkou kvality žadatele. 

 
Souhrnnou zprávu vypracovanou vedoucím posuzovatelem na základě dílčích 
zpráv jednotlivých posuzovatelů předá vedoucí posuzovatel spolu s Příručkou 
kvality žadatele a veškerými dalšími podklady, vyjádřením žadatele k Souhrnné 
zprávě včetně stanoviska vedoucího posuzovatele k případným námitkám a 
návrhu na vydání nebo odmítnutí Osvědčení vedoucímu AS-PK do 10 dnů ode 
dne obdržení předmětného vyjádření. 
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1.4 Námitky vůči zjištěním nebo závěrům, uvedeným v Souhrnné zprávě, se řeší 
podle Zásad pro vyřizování námitek v procesu přiznání odborné způsobilosti 
laboratoře. 

 
1.5  Souhrnnou zprávu o výsledcích posuzování, stanovisko žadatele, další 

podklady a informace, které byly zjištěny, posuzuje vedoucí AS-PK. Nevyplývá-li 
z těchto podkladů a ze závěrů Souhrnné zprávy jednoznačný závěr, zda žadatel 
je či není schopen trvale plnit podmínky pro vydání Osvědčení, vyžádá si 
vedoucí AS-PK stanovisko Vědecké rady AS-PK (dále jen VR), které mu VR 
postoupí do 30 dnů od data předání žádosti vedoucího AS-PK o stanovisko, 
jejíž součástí jsou veškeré podklady a Souhrnná zpráva. 

 
1.6  Rozhodování o vydání či odmítnutí Osvědčení se musí opírat pouze o výsledky 

posuzování. 
 
1.7  V případě, že se vedoucí AS-PK rozhodne na základě posouzení předložených 

materiálů, nebo na základě stanoviska VR pro doplňující zjišťování dalších 
skutečností, vrátí věc na doplnění vedoucímu posuzovateli se stanovením 
přiměřené lhůty pro vypracování doplňku k Souhrnné zprávě, nepřekračující 30 
dní. 

 
1.8  Není-li vzhledem k povaze věci možné doplněk k Souhrnné zprávě ve 

stanovené lhůtě vypracovat, uvědomí o tom vedoucí posuzovatel vedoucího 
AS-PK spolu s uvedením důvodů a návrhem nového termínu. 

 
1.9 Při zpracovávání a projednávání doplňku k Souhrnné zprávě se postupuje 

obdobně jako v čl. II.1.3. 
Souhrnnou zprávu a její doplněk posuzuje vedoucí AS-PK jako jeden celek. 

 
1.10 Návrh Osvědčení o správné činnosti laboratoře a jeho rozsah s vyznačením 

doby platnosti nepřevyšující v případě prvního posouzení 3 roky, v případě 
opakovaného posouzení 5 roků, nebo odmítnutí vydání Osvědčení vypracovává 
vedoucí posuzovatel. 

 
1.11 O vydání nebo odmítnutí Osvědčení s přihlédnutím k doporučení vedoucího 

posuzovatele nebo případnému stanovisku VR rozhoduje vedoucí AS-PK. 
 
1.12 Osvědčení předává žadateli vedoucí posuzovatel, který si převzetí dokumentu 

nechá potvrdit na potvrzení zpracovaném dle vzoru viz příloha č. 3. 
 
1.13 Žadatel může podat námitky proti odmítnutí vydání Osvědčení, proti nevydání 

Osvědčení  nebo  nevydání Osvědčení  v  plném rozsahu jeho žádosti, které 
řeší AS-PK podle Zásad pro vyřizování námitek v procesu přiznání odborné 
způsobilosti laboratoře. 
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2. Pozastavení a obnovení účinnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
2.1  Účinnost Osvědčení AS-PK pozastaví v případě, že při zkoušení způsobilosti 

laboratoře nebo při dohledu nad dodržováním kritérií a závazků podmiňujících 
přiznání odborné způsobilosti laboratoře zjistí jejich nedodržování, a tyto 
nedostatky nejsou odstraněny ve lhůtě stanovené Příručkou kvality laboratoře 
nebo AS-PK, případně, že držitel Osvědčení sám zjistí a oznámí AS-PK změny, 
které nedovolují plnění kritérií podmiňujících přiznání odborné způsobilosti 
laboratoře (dále jen podmínky přiznání). 

 
AS-PK rovněž pozastaví účinnost Osvědčení, je-li vnějším podnětem 
signalizováno závažné porušení podmínek přiznání, na dobu nezbytně nutnou 
pro prošetření zjištěných nedostatků a rozhodnutí o tom, zda bude Osvědčení 
zrušeno (odejmuto), nebo změněno a nebo zda při odstranění všech zjištěných 
nedostatků bude účinnost dotčeného Osvědčení obnovena v původním 
rozsahu. 

 
V případě, že se nejedná o závažné porušení podmínek přiznání, pozastaví AS-
PK účinnost Osvědčení na dobu nezbytně nutnou k odstranění zjištěných 
nedostatků. 

 
Pozastavení účinnosti Osvědčení nesmí časově přesáhnout dobu jeho platnosti. 

 
2.2  O pozastavení účinnosti Osvědčení rozhoduje na návrh vedoucího 

posuzovatele bezodkladně vedoucí AS-PK podle vzoru v příloze čís. 4. 
Pozastavení účinnosti Osvědčení je omezeno lhůtou pro odstranění nedostatků, 
nejdéle však 6 měsíců. 

 
2.3  Proti pozastavení účinnosti Osvědčení může jeho adresát podat námitky, které 

se řeší podle Zásad pro vyřizování námitek v procesu přiznání odborné 
způsobilosti laboratoře. 

 
2.4 AS-PK zahájí prověřování odstranění nedostatků, oznámené držitelem 

Osvědčení, nejpozději do 3 týdnů od data oznámení. Při prověřování postupuje 
podle Pravidel dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí. Závěry 
zpracuje vedoucí posuzovatel do "Zprávy o výsledku dohledu" dle vzoru v 
příloze Pravidel dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí. 

 
2.5  V případě, že se prověřením  potvrdí  odstranění nedostatků,  jež byly důvodem 

k pozastavení účinnosti Osvědčení, AS-PK bezodkladně po vyhodnocení 
výsledků prověřování obnoví účinnost Osvědčení podle vzoru v příloze čís. 5. 

 
2.6  Nedodržení lhůty stanovené k odstranění nedostatků nebo jejich neodstranění, 

zjištěné při prověřování, má za následek, že AS-PK podle závažnosti a rozsahu 
nedostatků bezodkladně rozhodne o změně (tj. omezení rozsahu) nebo zrušení 
(odnětí) Osvědčení. 
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3. Změna a zrušení Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
3.1  Změna Osvědčení spočívající v omezení jeho rozsahu platnosti se provede 

vydáním dokumentu dle vzoru v příl. čís. 6 s vyznačením doby platnosti, která 
nesmí přesahovat dobu platnosti původního osvědčení. 

 
3.2  Zrušení (odnětí) Osvědčení provede  AS-PK vydáním  dokumentu podle vzoru v 

příl. čís. 7. 
 
3.3  Proti změně nebo zrušení Osvědčení může jeho držitel podat ve lhůtě do 15 

dnů od doručení u  AS-PK  námitky, které se řeší  podle  Zásad  pro  vyřizování 
námitek v procesu přiznání odborné způsobilosti laboratoře. 

 
 
 
4. Nové a opakované udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
4.1  Má-li držitel Osvědčení zájem průběžně pokračovat v příslušné činnosti, požádá 

AS-PK o nové posouzení plnění Kritérií pro laboratoře pro zkoušky při 
provádění pozemních komunikací s odbornou způsobilostí nejpozději 6 měsíců 
před ukončením platnosti stávajícího Osvědčení. 

 
4.2 Předmět a rozsah platnosti Osvědčení může být na základě žádosti o posouzení 

plnění Kritérií pro laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních komunikací s 
odbornou způsobilostí vůči předešlému stavu změněn (rozšířen nebo zúžen). 
Přitom postupuje AS-PK podle čl.II.1. 

 
4.3  Subjekt, kterému byl vydán dokument o odmítnutí vydání Osvědčení nebo o 

jeho změně   či   zrušení,   má  možnost  po odstranění  nedostatků,  které  byly 
důvodem k vydání takového dokumentu, požádat AS-PK o vydání Osvědčení 
znovu. 

 
4.4  Proces související s udělením Osvědčení se provádí výlučně z iniciativy 

žadatele na základě jeho žádosti o udělení Osvědčení. 
 
 
 
5. Převod Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
5.1  Veškeré změny svého právního postavení (sloučení s jiným subjektem, změna 

organizačního členění a pod.), které by mohly ovlivnit podmínky, za nichž bylo 
Osvědčení vydáno, musí jeho adresát neprodleně oznámit AS-PK. 

 
5.2  Žádost o převod Osvědčení na jiný subjekt podává jeho dosavadní držitel, 

nejpozději však do dne, kdy dojde ke změně jeho právního postavení. 
 
5.3  Přezkoumání žádosti o převod Osvědčení a příslušných dokladů předložených 

žadatelem o převod provádí vedoucí AS-PK společně se skupinou alespoň 
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dvou vedoucích posuzovatelů přednostně. Do doby, než v příslušné věci 
vedoucí AS-PK rozhodne s konečnou platností, pozastaví AS-PK účinnost 
příslušného Osvědčení podle čl.II.2. 

 
Nevyplývají-li ze žádosti o převedení Osvědčení a z předložených podkladů 
jednoznačně důvody pro jeho převod, provede AS-PK vedoucím posuzovatelem 
(ve výjimečných případech skupinou posuzovatelů) na základě rozhodnutí 
vedoucího AS-PK přešetření a objasnění skutečného stavu věcí. Přitom 
postupuje podle části III. Pravidel dohledu nad laboratořemi s odbornou 
způsobilostí. Závěry shrne do "Zprávy o výsledku dohledu", podle vzoru v příl. 
Pravidel dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí. 

 
5.4  V případě, že ze žádosti o převod Osvědčení, z předložených podkladů a z 

výsledků přešetření skutečného stavu věcí na místě vyplývá, že držitel 
Osvědčení po změně právního postavení i nadále plní podmínky, za nichž bylo 
původní Osvědčení vydáno, vyhoví AS-PK žádosti a vydá žadateli Osvědčení o 
správné činnosti laboratoře podle vzoru v příl.č.1. V opačném případě odmítne 
převést Osvědčení podle vzoru v příl.č. 8. 

 
5.5  O převodu Osvědčení na jiný právní subjekt rozhoduje vedoucí AS-PK. 
 
5.6  Při řešení námitek se postupuje podle Zásad pro vyřizování námitek v procesu 

přiznání odborné způsobilosti laboratoře. 
 
 
 
6. Rozšíření rozsahu platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
 
6.1  Rozhoduje-li AS-PK o rozšíření rozsahu platnosti Osvědčení, může při vydávání 

Osvědčení vycházet ze zjištění rozhodných při vydání předešlého Osvědčení, 
pokud se nezměnily výchozí podmínky. 

 
 
 
III. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
1.  Osvědčení o správné činnosti laboratoře a ostatní dokumenty vydávané AS-PK 

podle vzorů v přílohách č. 1 až 8 těchto Pravidel rozhodování ve věci přiznání 
odborné způsobilosti laboratoře, dále jen dokumenty, musí být v souladu s 
obecně platnými předpisy, musí být jasné a srozumitelné a nesmí umožňovat 
dvojí výklad. Musí vycházet zásadně ze spolehlivě zjištěného stavu věci a musí 
obsahovat poučení o uplatnění námitek, pokud je lze uplatnit, případně další 
náležitosti (viz přílohy těchto Pravidel). 

 
2.  Osvědčení o správné činnosti laboratoře a ostatní dokumenty se žadateli 

předávají osobně nebo zasílají. Datum předání nebo doručení je dnem jeho 
oznámení. 
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3.  Vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře a dalších dokumentů týkajících 
se jejich rozsahu a účinnosti se oznamuje Ministerstvu dopravy pro zveřejnění 
ve Věstníku dopravy a na webové stránce. 

 
4.  AS-PK vede na její webové stránce aktuální seznam laboratoří s odbornou 

způsobilostí.  
 
 
 
Tento pokyn ruší a nahrazuje MP 004/2004 z října 2004 a nabývá účinnosti dnem 
1.července 2008. 
 
 
 
                                                                                       Ing. Jaroslav Vodička, v.r. 
                                                                                                 vedoucí   AS-PK  
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 Příloha čís.1 V Z O R
 ASPK, s.r.o. 

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 

 

 
  
 
 

        Adresa ....................................... 
 

v y d á v á 
 

OSVĚDČENÍ  O  SPRÁVNÉ  ČINNOSTI 
LABORATOŘE 

 
Č.j. : ............................... 

pro zkušební laboratoř čís. ......... 
 .............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................... 

 
Jménem zkušební laboratoře jedná a za správnost protokolů 

odpovídá 
.................................................................. 

 
Toto Osvědčení o správné činnosti laboratoře platí v rozsahu uvedeném v příloze 
tohoto Osvědčení. 
  
Toto Osvědčení o správné činnosti laboratoře vydalo Středisko pro posuzování 
způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací po 
posouzení splnění kritérií daných Kritérii pro laboratoře pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací s odbornou způsobilostí a po zjištění, že zkušební laboratoř 
je způsobilá provádět zkoušky v rozsahu platnosti tohoto Osvědčení. 
 
Poučení: 
Držitel tohoto Osvědčení je oprávněn používat při své činnosti (včetně úředního razítka) v rozsahu 
tohoto Osvědčení a po dobu jeho platnosti vedle svého názvu označení "laboratoř s odbornou 
způsobilostí č. ... ", pokud dodržuje veškeré příslušné předpisy vztahující se k činnosti laboratoře s 
odbornou způsobilostí včetně předpisů vydaných Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří 
pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. Prokáže-li se, že držitel tohoto Osvědčení neplní 
kritéria rozhodná pro jeho vydání a závazky podmiňující jeho platnost, může Středisko pro posuzování 
způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací účinnost tohoto Osvědčení 
pozastavit nebo Osvědčení o správné činnosti laboratoře zrušit nebo změnit. 
Držitel tohoto Osvědčení je povinen v případě zájmu o přiznání odborné způsobilosti  laboratoře 
udělením Osvědčení o správné činnosti laboratoře i po ukončení platnosti tohoto Osvědčení požádat 
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při  provádění pozemních komunikací o 
nové posouzení minimálně 6 měsíců před datem ukončení platnosti tohoto Osvědčení.   

 
Toto Osvědčení platí do ............................ 

 
Příloha: ....... listů  
 
                                                                                        Ing.Jaroslav Vodička 
V Brně dne .......................                                                        vedoucí AS-PK                             
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 Příloha čís.2 V Z O R
 ASPK, s.r.o.  

  
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ   

 
 

        Adresa ....................................... 
 
 
 

O D M Í T N U T Í 
 vydání Osvědčení o správné činnosti 

 laboratoře 
 

 Č.j. : .....................   
 
 
       Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě posouzení splnění kriterií a požadavků 
stanovených příslušnými předpisy upravujícími přiznání odborné způsobilosti 
laboratoře a vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře zjistilo, že 
....................................................... ........................................................... (žadatel) 
........................................................... 
nesplňuje stanovená kriteria :....................................................................................... 
........................................................................................................................, a proto  

 
 

 
o d m í t á   v y d a t  

Osvědčení o správné činnosti laboratoře.   
 
      Posuzování způsobilosti žadatele bylo provedeno skupinou posuzovatelů na 
podkladě jeho žádosti ze dne ........................, kterou Středisko pro posuzování 
laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací registrovalo pod čís. 
..................... 
 
Výsledky posuzování, které jsou důvodem odmítnutí, obsahuje Souhrnná zpráva o 
posouzení žadatele ze dne ................... , která byla žadateli předána dne 
................... k vyjádření.  
 
Poučení:  
Proti tomuto odmítnutí je možno podat písemné námitky do 15 dnů od jeho oznámení u Střediska pro 
posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. K námitkám 
podaným později se nepřihlíží.   
 
 
V Brně dne ..........................   
 
                                                                                          Ing. Jaroslav Vodička  
                                                                                                                      vedoucí AS-PK                     
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 Příloha čís.3 V Z O R
 ASPK, s.r.o. 

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 

 

 
  
 
 

        Adresa ....................................... 
 
 
 

P O T V R Z E N Í 
 

 o převzetí Osvědčení o správné činnosti  
laboratoře    

 
 
Žadatel o vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře :  ...................................... 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
 
tímto potvrzuje převzetí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j. ........................ 
ze dne ......................... s tím, že bere na vědomí jeho předmět a rozsah.   
 
 
 Adresát Osvědčení o správné činnosti laboratoře prohlašuje,že : 
 
-  je obeznámen se závazky, vyplývajícími z tohoto Osvědčení, 
-  je obeznámen s právy a povinnostmi laboratoře, která je držitelem takovéhoto          

Osvědčení, 
- bere na vědomí, že vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, případné   

pozastavení jeho účinnosti, jeho změna, zrušení či převedení bude oznámeno 
Ministerstvu dopravy pro zveřejnění ve Věstníku dopravy a na webové stránce, 

-  je seznámen s podmínkami dohledu.    
 
 
 
V ............. dne .............                                     
 
 
 

...................................                                               ........................................                                  
razítko organizace                                                                    jméno, funkce a podpis                                      

           pověřeného pracovníka                                      
                     organizace 
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Příloha čís.4  V Z O R

 
 
 
        Adresa ....................................... 

 ASPK, s.r.o.  

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ  

 
 

POZASTAVENÍ  ÚČINNOSTI 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j. : ...................... ze dne.................... 

 
       Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří  pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě kontroly  plnění kritérií  a závazků podmiňujících 
vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře zjistilo, že držitel tohoto Osvědčení 
........................................................................................................................................
..........................neplní.................(konkrétně jmenovat)………………………………….. 
……..................................................................................., a proto dnešním dnem 
 
 

p o z a s t a v u j e   ú č i n n o s t 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: ................ 
 
      Důvody pozastavení účinnosti jsou uvedeny ve Zprávě o kontrole č. ................... 
 ze dne .................., se kterou byl držitel tohoto Osvědčení seznámen dne ............... 
 
     Počínaje dnem pozastavení účinnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
nesmí jeho držitel v rozsahu tohoto Osvědčení používat označení "laboratoř s 
odbornou způsobilostí č.: ...... ", ani jinak se na toto Osvědčení odvolávat či na ně 
poukazovat. 
 
     Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací prověří účinnost přijatých opatření k nápravě a na základě 
toho rozhodne, zda bude dotčené Osvědčení o správné činnosti laboratoře zrušeno 
nebo změněno, nebo zda v případě odstranění všech zjištěných nedostatků bude 
účinnost Osvědčení obnovena. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto pozastavení účinnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře je možno uplatnit 
písemné námitky do 15 dnů od jeho oznámení u Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro 
zkoušky při provádění pozemních komunikací. K námitkám podaným později se nepřihlíží. 
 
 
V Brně dne ................................   

  Ing. Jaroslav Vodička              
                                                                                                                  vedoucí AS-PK 
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 Příloha čís.5 V Z O R
 ASPK, s.r.o. 

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 

 

 
  
 
 

        Adresa ....................................... 
 
 
                                                                                                                                                           

                    OBNOVENÍ  ÚČINNOSTI    
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: ............... ze dne ................ 

 
 
 
 
 
 
     Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě prověření, že držitel Osvědčení o správné 
činnosti laboratoře Č.j.: ..…........... ze dne .....….....….................... (název držitele 
Osvědčení) ...................... odstranil všechny nedostatky, které byly důvodem 
pozastavení dotčeného Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: .............. ze 
dne ................., a proto dnešním dnem 
 
 
 

o b n o v u j e    ú č i n n o s t 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j. ............... ze dne .................. 

 
 
 
 
a to v rozsahu stanoveném tímto Osvědčením. 
 
 
 
V Brně dne ............................ 
 
                                                                                         Ing. Jaroslav Vodička 
                                                                                                                    vedoucí AS-PK                                         
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 Příloha čís.6 V Z O R

 
 

         
 

 ASPK, s.r.o.  

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ  

        Adresa ....................................... 
 
 
                                                               

Z M Ě N A 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: .......... ze dne .................. 

 
spočívající v omezení rozsahu jeho platnosti. 

 
 
     Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě posouzení splnění kritérií a závazků 
podmiňujících přiznání odborné způsobilosti laboratoře a vydání Osvědčení o 
správné činnosti laboratoře zjistilo, že držitel tohoto Osvědčení………………………. 
...................................... (název držitele) ............. 
...............................................................................neplní stanovená kritéria v tom, že 
................. ......................................................................................................, a proto  
 
 

o m e z u j e   r o z s a h   p l a t n o s t i 
 
výše uvedeného Osvědčení o správné činnosti laboratoře takto : 
 
 
a) v Osvědčení neplatí ustanovení ...................(přílohy č.) .................... 
 
b) Osvědčení platí pouze v rozsahu .................(přílohy č.) .................... 
 
    Zjištění, která jsou důvodem omezení, jsou uvedena ve Zprávě o kontrole č. 
................ ze dne ................., se kterou byl držitel Osvědčení o správné činnosti 
laboratoře seznámen dne ....................... 
 
Poučení : 
Proti tomuto omezení rozsahu platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře je možno uplatnit 
písemné námitky do 15 dnů od jeho oznámení u Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro 
zkoušky při provádění pozemních komunikací. K námitkám podaným později se nepřihlíží. 
 
 
V Brně dne ...........................                                                            
                                                                                         Ing. Jaroslav Vodička 
                                                                                                                  vedoucí AS-PK  
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Příloha čís.6 

 
 
 
 
 

        Adresa ....................................... 
 
 
 

Z R U Š E N Í 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: .............. ze dne ..................... 

 
 
 
     Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě posouzení plnění kritérií a závazků podmiňujících 
přiznání odborné způsobilosti laboratoře a vydání Osvědčení o správné činnosti 
laboratoře zjistilo, že držitel tohoto Osvědčení ................................... (název držitele) 
................................. 
...................................................................................................................................... 
neplní .............. (uvést konkrétně) ............................................................................... 
 ............................................................., a proto 
 
 

r u š í 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: ......... ze dne ..................... 

 
 
 
     Důvody, na jejichž základě bylo Osvědčení o správné činnosti laboratoře zrušeno 
jsou uvedeny ve Zprávě o kontrole č.: ....... ze dne ..........., se kterou byl držitel tohoto 
osvědčení seznámen dne ........... 
 
Poučení : 
Proti tomuto zrušení Osvědčení o správné činnosti laboratoře je možno uplatnit písemné námitky do 
15 dnů od jeho oznámení u Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při 
provádění pozemních komunikací. K námitkám podaným později se nepřihlíží. 
 
 
V Brně dne ....................... 
                                                                                         Ing. Jaroslav Vodička 
                                                                                                                   vedoucí AS-PK 
 
 

 

 

 ASPK, s.r.o. 
 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 

 V Z O R
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 V Z O R Příloha čís.7 
 ASPK, s.r.o. 

 
STŘEDISKO  PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ   
PRO  ZKOUŠKY PŘI  PROVÁDĚNÍ  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 

 

 
  
 
 
 

        Adresa ....................................... 
 
 
 

O D M Í T N U T Í 
 

převedení Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: .......... ze dne ................ 

 
 
 
     Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací na základě posouzení změn, ke kterým došlo při změně 
právního postavení držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: .......... ze 
dne ................. 
 
 

o d m í t á    p ř e v é s t 
 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře 
Č.j.: ........ ze dne .............. 

 
na právního nástupce držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře, neboť 
....................................................... (uvést důvody) ..................................................... 
...................................................................................................................................... 
 ....................................................................... 
 
 
     V případě, že právní nástupce hodlá navázat na činnost držitele Osvědčení o 
správné činnosti laboratoře Č.j.: ................. ze dne ...................., musí podat Žádost 
o udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře. 
 
 
      Při posuzování plnění kritérií podmiňujících přiznání odborné způsobilosti 
laboratoře a vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře bude přihlédnuto ke 
skutečnostem rozhodným pro vydání tohoto Osvědčení. 
 
 
V Brně dne ....................... 
 
                                                                                          Ing. Jaroslav Vodička 
                                                                                                                     vedoucí AS-PK 


