
 

 

 

 
 
 
 

Č. j.: 65/2019-120-TN/5 
 

OZ NÁ ME NÍ  
 

Oznámení přehledu akreditovaných certifikačních orgánů akceptovaných Ministerstvem 
dopravy k certifikaci systémů managementu kvality dodavatelů (zhotovitelů) a k certifikaci procesů  
a působení v SJ-PK, pověřeného orgánu pro ověřování odborné způsobilosti laboratoří a zkušebních 
postupů s možností prokazování způsobilosti laboratoře podle čl. 2.2 části II/3 Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. dubna 2001  
ve znění změn č. j. 30678/01-123 ze dne 20. prosince 2001, č. j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. ledna 
2003, č. j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. dubna 2005, a č. j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. srpna 2008, 
změny č. j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010, změny č. j. 1/2013-120-TN/1 z 3. ledna 
2013, změny č. j. 65/2019-120-TN/1 ze dne 25. září 2019 a změny č. j. 65/2019-120-TN/3 ze dne  
6. prosince 2019 (dále jen „MP SJ-PK“). 
a) Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací v souladu s článkem 6 odst. 3 části I. 
Zásady MP SJ-PK oznamuje přehled akreditovaných certifikačních orgánů akceptovaných 
Ministerstvem dopravy k certifikaci systémů managementu kvality dodavatelů (zhotovitelů) 
a k certifikaci procesů a působení v SJ-PK pověřeného orgánu pro ověřování odborné způsobilosti 
laboratoří. 

  Tabulka č. 1  
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 

komunikací 
Název pověřeného orgánu Adresa 
AS-PK Jílkova 1634/76, 615 00 Brno 

b) Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací v souladu s článkem 2.2 části II/3 MP 
SJ-PK oznamuje přehled zkušebních postupů, u kterých je možné prokazovat způsobilost laboratoře 
předložením dokladu o účasti v programu zkoušení způsobilosti organizovaném ve shodě 
s požadavky normy ISO/IEC 17043. 

Tabulka č. 2 
Název zkušebního postupu Specifikace zkušebního postupu 
Stanovení rázového modulu deformace Mvd lehkou 
dynamickou deskou 

ČSN 73 6192 

Stanovení objemové hmotnosti zemin radiometrickou 
metodou 

ČSN 72 1006, příloha F 

Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi pomocí 
radiometrické sondy 

ČSN 73 6160, čl. 7.2 b) 

Měření deformace a podélného sklonu kanalizačního 
potrubí 

TKP 3 ve znění Dodatku č. 1 
č. j. 275/2016-120-TN/12, Příloha 2 

V Praze 13. prosince 2019 

 
Ing. Václav Krumphanzl v. r. 
ředitel 
Odbor pozemních komunikací 
 
(Vyřizuje: Ing. Jiří Horkel, tel. 225 131 448) 

  
 
Min isters tvo dopravy – Odbor pozemních 

komunikací 

 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1 
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