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1. Základní ustanovení 
 
1.1 Vědecká rada Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací, dále jen "VR", je stálým poradním a dohlížecím orgánem vedoucího 
Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací (dále také AS-PK), pro tvorbu a rozvoj systému prověřování a posuzování 
odborné způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. VR je 
zřízena v souladu se Statutem AS-PK s cílem posílit záruku objektivity a jednotného 
uplatňování pravidel a postupů procesu přiznávání základní způsobilosti laboratoři. 
 
 
2. Působnost VR 
 
2.1 VR při své činnosti posuzuje, vyjadřuje se, zaujímá stanoviska a předkládá návrhy a 
podněty ke: 
    -  koncepčním otázkám v oblasti prověřování a posuzování laboratoří pro zkoušky při 

provádění pozemních komunikací, dále jen laboratoří, 
    -  dalším (doplňujícím) kriteriím, 
    -  zřízení odborných komisí pro jednotlivé oblasti dle Statutu AS-PK, 
    -  materiálům řešeným (zpracovávaným) v jednotlivých odborných komisích, nebyly-li 

komisí jednoznačně uzavřeny a vedoucím AS-PK schváleny (akceptovány), 
     -  tvorbě pokynů, návodů a dalších metodických pomůcek, 
   - závěrům Souhrnné zprávy o posuzování laboratoří v případě, že z ní jednoznačně 

nevyplývá kladný nebo záporný výsledek, rozhodný pro vydání Osvědčení o správné 
činnosti laboratoře, 

    -  vzdělávacím a školícím programům v oblasti zkoušek při provádění pozemních 
komunikací, 

   -  kriteriím hodnocení způsobilosti posuzovatelů a k výběru odborníků pro tvorbu databáze  
expertů pro posuzování způsobilosti laboratoří a předkládá návrh odborníků ze svého 
okruhu působení pro vytváření databáze expertů pro posuzování odborné způsobilosti 
laboratoře, 

    -  systému organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek, 
    -  dohledu nad laboratořemi s přiznanou odbornou způsobilostí laboratoře. 
 
2.2 Dohled nad objektivním provedením procesu posuzování způsobilosti laboratoří 
Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací je zajištěn zejména tím, že každému členu VR je umožněna účast na procesu 
posuzování laboratoří nebo na provádění dohledu nad laboratořemi s již přiznanou odbornou 
způsobilostí. 
 
2.3 Při veškeré své činnosti využívá stanovisek a připomínek zainteresovaných orgánů a 
organizací. 
 
2.4 VR napomáhá k rozvoji informačního systému mezi AS-PK, Národním akreditačním 
orgánem a hospodářskou sférou. 
 
 
3. Složení Vědecké rady 
 
3.1 Vědeckou radu tvoří zástupci orgánů a organizací z následujících zájmových oblastí: 
 
    -  organizace s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným Střediskem 

pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací, ev. organizace akreditované, 



                                                                                                              MP 007/2004 strana 3 

    -  orgány státní správy (ministerstva, úřady), 
    -  vědecké instituce (výzkum, vysoké školy) 
a přidružený člen - zástupce Národního akreditačního orgánu.  
 
3.2 Členové VR mají mít rozsáhlé teoretické znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti v 
oblasti provádění zkoušek při provádění pozemních komunikací. 
 
3.3 Při výběru členů VR je třeba vždy respektovat požadavek nestrannosti Střediska pro 
posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. 
Zastoupení jednotlivých oblastí ve Vědecké radě je následující: 
 
     -  4 zástupci  z oblasti  organizací s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře 

vydaným AS-PK, ev. organizací akreditovaných, 
     -  3 zástupci z oblasti orgánů státní správy, 
     -  2 zástupci z oblasti vědeckých institucí. 
 
Členství ve VR je dobrovolné, čestné a nezastupitelné na základě delegování za příslušnou 
zájmovou oblast. 
 
3.4 VR má devět členů a přidruženého člena, které jmenuje ředitel SV spol.s r.o. na dobu 5 
let a tajemníka. Výběr nových kandidátů na členy VR provádějí členové VR za každou 
zájmovou oblast samostatně a jejich návrh předkládají vedoucímu AS-PK, který zajišťuje 
jejich jmenování. Není-li do 90 dnů po uplynutí funkčního období člena VR AS-PK navržen 
místo něj nový kandidát, prodlužuje se za předpokladu souhlasu tohoto člena jeho jmenování 
na další funkční období. Počet funkčních období není omezen. Vzor jmenovacího dekretu je 
uveden v příloze tohoto Statutu. V případě potřeb vyvolaných rozsahem činností AS-PK lze 
zvýšit počet členů VR, ale vždy musí být zachována parita zastoupení jednotlivých 
zájmových oblastí. O zvýšení počtu členů rozhoduje na návrh vedoucího AS-PK Vědecká 
rada na svém zasedání. Vedoucí AS-PK není členem VR, může se však zúčastnit jejího 
jednání. VR je oprávněna ke svým jednáním přizvat odborníky, je-li to pro posouzení dané 
věci nezbytné. 
 
3.5 Složení VR je následující: 
 
     - předseda VR: je volen z řad členů VR nadpoloviční většinou všech členů VR       
 - členové VR: na návrh vedoucího AS-PK je jmenuje ředitel SV spol. s r.o. 
     - tajemník VR: manažer jakosti AS-PK 
 - přidružený člen:   na návrh Národního akreditačního orgánu ho jmenuje  
                             ředitel SV spol. s r.o. 
 
Na základě návrhu předsedy rady může VR na svém zasedání rozhodnout o udělení statutu 
čestného členství bývalému členu nebo předsedovi rady. 
Tajemník Vědecké rady, přidružený a čestný člen jsou účastníky zasedání Vědecké rady bez 
hlasovacího práva. 
 
 
4. Základní povinnosti členů VR 
 
4.1  Předseda VR 
     - řídí práci VR na základě programu činnosti VR ve shodě se Statutem VR, 
 Tajemník VR 
     - zabezpečuje administrativní a organizační práce spojené s činností VR a to zejména: 
      a)  přípravu návrhu programu činnosti VR, 
      b)  organizování zasedání VR, 
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    c)  vedení spisové agendy, 
     d)  předkládá vedoucímu AS-PK stanoviska, podněty, návrhy a výsledky jednání VR. 
 
     Členové VR, přidružený a čestný člen 

- osobně se účastní  zasedání VR a svými odbornými znalostmi se podílejí na plnění 
úkolů VR v rozsahu její působnosti, 

- posuzují a předkládají problémy a návrhy na jejich řešení v oblasti působnosti VR, 
- vyjadřují svůj  názor  k předloženým problematikám, přičemž formulují návrhy a  

doporučení VR, 
- zachovávají mlčenlivost a respektují skutečnost, že všechny  informace získané při 

práci ve VR jsou důvěrné, což stvrzují svým podpisem v Prohlášení 
člena/přidruženého člena VR AS-PK, 

- stanoviska nečlenů VR, přizvaných k  jednání, mají pouze charakter doporučení 
členům Vědecké rady v procesu jejich rozhodování. 

 
 
5. Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Tento pokyn ruší a nahrazuje MP 007/2001 25. dubna 2001 a nabývá účinnosti dnem 
vydání. 
 
5.2 Vedoucí AS-PK se pověřuje vést aktuální seznam členů VR. 
 
 
 
Přílohy:  1)  Jmenovací dekret člena/přidruženého člena VR - vzor 
          2)  Prohlášení člena/přidruženého člena VR - vzor 
          3)  Seznam členů VR - vzor 
 
 
V Brně dne 27. října 2004 

Ing. Jaroslav Vodička, v.r. 
          ředitel  

Silničního vývoje spol. s r.o. 
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Příloha čís. 1  
 
 

 
S   I   L   N   I   Č   N   Í        V   Ý   V   O   J    s  p  o  l .  s   r.  o. 

 
I n ž e n ý r s k á ,  e x p e r t n í  a  p o r a d e n s k á  f i r m a  
 

 
 

Jílkova 76, 615 00  B R N O 

 
V Z O R 

 
 

JMENOVACÍ   DEKRET   

čís. 01/2004 
 
 

člena/přidruženého člena Vědecké rady   
Střediska  pro posuzování způsobilosti laboratoří  pro zkoušky   

při provádění pozemních komunikací 
 

 
 
V souladu s článkem III.2 Statutu Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro 
zkoušky při provádění  pozemních  komunikací  schváleného  Ministerstvem  dopravy České 
republiky dne 22. června 1995, v platném znění, na návrh vedoucího Střediska pro 
posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 
 
                                               

j m e n u j i 
 

Ing. Františka   NOVÁKA,  CSc. 
                                                                              
 
členem/přidruženým členem Vědecké rady Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří 
pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. 
 
Ve Vaší činnosti jste povinen se řídit Statutem AS-PK, stejně jako i závazky uvedenými 
v Prohlášení člena/přidruženého člena Vědecké rady Střediska pro posuzování způsobilosti 
laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne                            Ing. Jaroslav Vodička 

ředitel 
Silničního vývoje spol. s r.o.         
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Příloha čís. 2  
 

 
S   I   L   N   I   Č   N   Í        V   Ý   V   O   J    s  p  o  l .  s   r.  o. 

 
I n ž e n ý r s k á ,  e x p e r t n í  a  p o r a d e n s k á  f i r m a  
 

 
 

Jílkova 76, 615 00  B R N O 

 
V Z O R 

P R O H L Á Š E N Í 
 

člena/přidruženého člena Vědecké rady Střediska pro posuzování 
 způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 

 
Souhlasím se svým jmenováním členem/přidruženým členem Vědecké rady Střediska pro 
posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací, dále 
jen Vědecká rada AS-PK a prohlašuji, že po dobu působení ve Vědecké radě AS-PK budu 
dodržovat následující pravidla: 
 
a)  budu  dodržovat  základní  povinnosti  člena/přidruženého člena  Vědecké  rady   
 AS-PK  dané  jejím Statutem, 
b)  budu zodpovědně a efektivně přistupovat k projednávání jednotlivých otázek, 
c)  svými znalostmi a zkušenostmi se budu aktivně podílet na rozvoji procesu přiznávání 

způsobilosti laboratoří, 
d)  budu respektovat a chránit důvěrnost všech informací, které při své činnosti ve  
 Vědecké radě AS-PK získám o posuzovaných laboartořích, 
e)  nebudu kopírovat, ani žádným jiným způsobem reprodukovat jakékoliv dokumenty,           

s nimiž při práci ve Vědecké radě AS-PK přijdu do kontaktu, 
f)  nebudu žádným způsobem jednat ke škodě pověsti Českého institutu pro akreditaci  

nebo Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění 
pozemních komunikací, ani posuzovaných organizací, 

g)  svou neúčast na jednání Vědecké rady AS-PK včas oznámím jejímu předsedovi. 
 
V případě, že vznikne důvodné podezření z porušení těchto pravidel mou osobou, budu 
spolupracovat při oficiálním šetření prováděném buď Českým institutem pro akreditaci, nebo 
Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací a nebo posuzovanou (nebo s již přiznanou způsobilostí) laboratoří. 
 
 
V .................... dne .......................             .............................................................. 
                                                                                (jméno, příjmení, podpis) 
 
                                                                                                                                       
Souhlas zaměstnavatele se členstvím/přidruženým členstvím 
ve Vědecké radě AS-PK

1) 
Souhlasíme, aby náš zaměstnanec ........................................................, byl členem VR 
Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací. 
 
 
V .................... dne .......................             ....................................................................... 
                                                                     (razítko, jméno, příjmení, titul, funkce a podpis 
         _______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                     zástupce zaměstnavatele) 
1)  V případě nezávislého vztahu člena Vědecké rady AS-PK proškrtněte. 
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Příloha čís. 3  
 

 
S   I   L   N   I   Č   N   Í        V   Ý   V   O   J    s  p  o  l .  s   r.  o. 

 
I n ž e n ý r s k á ,  e x p e r t n í  a  p o r a d e n s k á  f i r m a  
 

 
 

Jílkova 76, 615 00  B R N O 

 
 

V Z O R 
 
 

Seznam členů Vědecké rady AS-PK 
 
 
 
 

 
Příjmení, jméno, titul 

 
Adresa bydliště, telefon 

 
Zaměstnavatel 
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JEDNACÍ  ŘÁD 
 

Vědecké rady Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří 
pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 

 
 
1. Jednání Vědecké rady Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při 

provádění pozemních komunikací, dále též VR, svolává její tajemník na návrh předsedy 
VR dle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. První jednání VR, na němž je zvolen její 
předseda, svolává vedoucí AS-PK.  

 
2.  Pozvánky, v nichž je uvedeno místo, čas, program jednání a další potřebné podklady, 

jsou rozesílány tak, aby je členové  VR obdrželi nejpozději 14 dní před jednáním. 
 
3.  Jednání VR řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen VR. 
 
4.  Členství ve VR je nezastupitelné. Člen VR, který se nemůže jednání zúčastnit, může 

předat svá stanoviska k projednávané problematice písemně předsedovi VR před jejím 
jednáním. 

 
5.  Z jednání VR pořizuje její tajemník zápis, kde se zejména uvádí : 
    - počet a jména přítomných členů, resp. hostů, 
    - stručný přehled jednání, 
    - závěry vyplývající z jednání včetně odlišných stanovisek jednotlivých členů. 
 
6.  Zápis rozesílá tajemník VR všem členům VR. 
 
7.  Tajemník VR předá zápis z jednání vedoucímu AS-PK nejpozději do 14 dnů od zasedání. 
 
8.  Plnění jednotlivých úkolů vyplývajících ze závěrů jednání VR sleduje její předseda. 
 
9.  VR je usnášeníschopná, jestliže při jednání je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Jestliže při hlasování Vědecké rady dojde k rovnosti hlasů, závěrečné rozhodnutí má 
předseda Vědecké rady. 

 
10. Při hlasování Vědecké rady má každý přítomný člen Vědecké rady jeden hlas. 
 
Tento jednací řád VR nabývá účinnosti dnem schválení Vědeckou radou. 

 
 
 
 
V Brně dne 27. října 2004   
                                                                                          Ing. Lubomír Tichý, CSc., v.r. 
                                                                                                                          předseda 


