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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Názvosloví
Názvosloví v tomto pokynu vychází z ČSN EN řady 45000.

2. Rozsah platnosti
Tento pokyn se vztahuje na řešení námitek, které uplatní žadatel o přiznání odborné
způsobilosti laboratoře, dále jen žadatel, nebo adresát Osvědčení o správné činnosti
laboratoře, proti průběhu nebo výsledku procesu přiznání odborné způsobilosti
laboratoře.

3. Forma námitek
Námitky se podávají zásadně písemně u Střediska pro posuzování způsobilosti
laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací, dále jen AS-PK.

4. Obsah námitek
Z námitek musí být zřejmé :
- kdo je podává,
- které věci se týkají - přesný popis věcné podstaty námitky,
- co žadatel navrhuje, včetně podpůrných argumentů.
Pokud nemá podání předepsané náležitosti, je žadatel vyzván, aby ve stanovené
lhůtě odstranil nedostatky podání a současně je poučen o důsledcích jejich
případného neodstranění.

5. Povaha řízení ve věci námitek
Na rozhodování o námitkách se nevztahuje Správní řád. Řešení námitek je
bezúplatné. Celkovou zodpovědnost za vyřízení vznesených námitek nese vedoucí
AS-PK.

MP 005/2008 strana 3

II. PROCESNÍ USTANOVENÍ
1. Námitky v etapě přípravy k posouzení
1.1 Námitky proti Kritériím pro laboratoře pro zkoušky při provádění
pozemních komunikací s odbornou způsobilostí, dále jen Kritériím
Vzhledem k tomu, že Kritéria vycházejí z požadavků formulovaných v EN normách
řady 45000, 17000 a akreditačních kriterií formulovaných národním akreditačním
orgánem (Českým institutem pro akreditaci), uplatnění námitek se nepřipouští.
1.2 Námitky proti dalším (doplňujícím) kriteriím
Námitky proti dalším (doplňujícím) kritériím lze uplatnit u vedoucího AS-PK do 15-ti
dnů od jejich oznámení. O námitkách rozhoduje po projednání s vedoucím
posuzovatelem a příslušnými odbornými pracovníky nebo po případném projednání
(vyžaduje-li to povaha věci) ve Vědecké radě AS-PK, dále jen VR, vedoucí AS-PK do
30 dnů od jejich podání. V případě, že pro rozhodování ve věci námitek je nutné
stanovisko VR, prodlužuje se tato lhůta o dalších 15 dnů.
1.3 Námitky proti složení skupiny posuzovatelů
Námitky lze uplatnit proti odbornosti nebo předpojatosti jednotlivých posuzovatelů.
Před jmenováním členů skupiny posuzovatelů (v etapě návrhu) se námitky uplatňují
u vedoucího AS-PK, který rozhoduje o jejich oprávněnosti do 15-ti dnů od jejich
obdržení.
Je-li o námitkách rozhodnuto kladně, tj. je provedena změna v návrhu složení
skupiny posuzovatelů, oznámí vedoucí AS-PK bezodkladně jejich změny žadateli a
expertům navrženým do skupiny posuzovatelů.
V případě pochybností si vedoucí AS-PK vyžádá stanovisko členů VR, na jehož
základě rozhodne ve věci uplatňované námitky do 15 dnů od doručení stanoviska.
Pro zaujetí stanoviska a jeho předání vedoucímu AS-PK se stanovuje lhůta 30 dnů.
O vyžádání stanoviska členů VR informuje vedoucí AS-PK žadatele.
Obdobně se postupuje v případě námitek uplatňovaných po jmenování členů skupiny
posuzovatelů.
2. Námitky v etapě posuzování
Námitky lze uplatnit vůči nesprávnému, neodbornému nebo diskriminačnímu postupu
skupiny posuzovatelů jako celku nebo jednotlivým členům a proti zjištěním a
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závěrům uvedeným v Souhrnné zprávě o posouzení nebo ve Zprávě o výsledku
Dohledu I nebo II do 15 dnů ode dne, kdy namítaná skutečnost nastala. Uplatňují
se u vedoucího AS-PK, který po projednání s věcně příslušnými pracovníky
vyhodnotí námitky a důkazy žadatele, případně pověří nezúčastněnou osobu
(vedoucího posuzovatele) k provedení doplňujících zjištění a ve lhůtě do 30 dnů o
námitkách rozhodne.
V případě pochybností si vedoucí AS-PK vyžádá stanovisko členů VR, na jehož
základě rozhodne ve věci uplatňované námitky do 15 dnů od doručení stanoviska.
Pro zaujetí stanoviska a jeho předání vedoucímu AS-PK se stanovuje lhůta 30 dnů.
O vyžádání stanoviska členů VR informuje vedoucí AS-PK žadatele.
3. Námitky v etapě rozhodování v procesu přiznání
odborné způsobilosti laboratoře
Ve stádiu rozhodování ve věci přiznání odborné způsobilosti laboratoře lze uplatnit
námitky proti:
a) odmítnutí vydání osvědčení o správné činnosti laboratoře,
b) nevydání osvědčení o správné činnosti laboratoře, tj. při nečinnosti AS-PK,
c) nevydání osvědčení o správné činnosti laboratoře v plném rozsahu žádosti
o udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře,
d) pozastavení účinnosti osvědčení o správné činnosti laboratoře,
e) změně nebo zrušení osvědčení o správné činnosti laboratoře.
Námitky se uplatňují u vedoucího AS-PK do 15-ti dnů od převzetí nebo doručení
dokumentu, proti jehož obsahu se námitky uplatňují nebo od marného uplynutí lhůty,
ve které mělo být Osvědčení o správné činnosti laboratoře vydáno.
Po projednání s věcně příslušnými pracovníky AS-PK a příslušnými odborníky může
o námitkách rozhodnout vedoucí AS-PK.
V případě pochybností si vedoucí AS-PK vyžádá stanovisko členů VR, na jehož
základě rozhodne ve věci uplatňované námitky do 15 dnů od doručení stanoviska.
Pro zaujetí stanoviska a jeho předání vedoucímu AS-PK se stanovuje lhůta 30 dnů.
O vyžádání stanoviska členů VR informuje vedoucí AS-PK žadatele.
4. Námitky proti rozhodnutí o námitkách
Proti rozhodnutí o námitkách nelze uplatňovat další námitky.
5. Námitky v etapě dohledu
V případě námitek uplatňovaných v rámci dohledu se postupuje obdobně jako v
bodech 1.3 až 4.
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III. EVIDENCE
O námitkách uplatňovaných proti průběhu nebo výsledku procesu přiznání odborné
způsobilosti laboratoře vede evidenci kmenový pracovník (vedoucí posuzovatel),
pověřený vedoucím AS-PK k této činnosti, která obsahuje:
a) datum přijetí námitek,
b) pořadové číslo námitek,
c) identifikaci žadatele,
d) způsob vyřízení námitek.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento pokyn ruší a nahrazuje MP 005/2004 z října 2004 a nabývá účinnosti dnem
1.července 2008.

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

