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Právo používání razítka  

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s.  

 

1. V souladu s ustanovením stanov Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s. (dále jen SČZL) 

čl. V, odst. 8 g) schválila konference SČZL tuto směrnici jako závaznou pro všechny členy SČZL, 

kteří hodlají využít práv k používání razítka Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s. 

2. Právo k používání razítka SČZL není automatiky spojeno s členstvím ve spolku SČZL (není na 

něj právní nárok). 

3. Právo k používání razítka SČZL uděluje Rada SČZL  při splnění podmínek dle této směrnice. 

4. Člen spolku může kdykoli podat žádost Radě SČZL o udělení práva k používání razítka SČZL. 

5. Pokud Rada SČZL rozhodne právo k používání razítka SČZL neudělit nebo jej členu spolku 

odejme, popřípadě platnost práva k používání razítka SČZL dočasně pozastaví, člen má právo 

podat námitku k Radě SČZL. Námitku člena Rada SČZL projedná na svém nejbližším zasedání a 

rozhodne s konečnou platností v dané záležitosti. 

6. Platnost oprávnění pro používání razítka SČZL je 3 roky + 6 měsíců, tj. první platnost 
oprávnění pro používání razítka SČZL dle této směrnice je od 1. 1. 2017 (resp. od data udělení 
oprávnění pro používání razítka SČZL Radou SČZL – viz bod. 3, resp. bod 8 této směrnice) do 
30. 6. 2020.  

7. V roce 2020 (a dále každé 3 roky) budou u členů, kteří se hodlají ucházet o právo k používání 
razítka SČZL, provedeny opakované audity. 

8. Právo pro vydání nebo další používání razítka s označením podle vzoru budou mít členové, 
kterým byla potvrzena Radou SČZL požadovaná úroveň poskytované služby, a to úspěšným 
auditem dle Kontrolního postupu při kontrole zkušebny-laboratoře člena, který se uchází o 
právo k používání razítka SČZL (viz dále bod. 18). 

9. Nedílnou podmínkou pro vydání nebo další používání razítka je splnění základních povinností 
členů Sdružení, tj. dodržování stanov SČZL, zaplacení členských příspěvků za daný rok a účast 
na jednání konference, kde je platnost oprávnění pro používání razítka SČZL každoročně 
potvrzována. 

10. Zkušební laboratoř je oprávněna používat razítko s přiděleným pořadovým číslem po předání 
diplomu o oprávnění používání razítka na konferenci SČZL, což předpokládá účast člena na 
konferenci SČZL.  

11. Na kvalitní práci evidovaných zkušebních laboratoří s právem používání razítka SČZL dohlíží 
SČZL zejména formou pravidelných auditů. 
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12. Rada SČZL jmenuje kontrolní tým pro realizaci auditu - auditory a k nim přiřadí příslušné 
kontrolované laboratoře/zkušebny člena. Plán návštěv v laboratoři/zkušebně člena je součástí 
zápisu ze zasedání Rady. 

13. U nových členů, kteří, se hodlají ucházet o právo používání razítka SČZL se vyžaduje: 

 Úspěšné absolvování auditu (viz dále bod. 18) 

 Zaplacení členských příspěvků 

14. Evidenci vydaných razítek včetně jejich vzoru vede sekretariát SČZL, který na písemnou žádost 
vydá informaci o  

 udělení práva k používání razítka SČZL konkrétnímu členu 

 době platnosti práva k používání razítka SČZL konkrétnímu členu 

15. Členové SČZL - nositelé práva k používání razítka SČZL se zavazují toto razítko používat pouze 
způsobem, který bude chránit a zachovávat dobré jméno SČZL a dobrou pověst SČZL (viz čl. 
IV, odst. 9 b) stanov SČZL. 

16. Členové SČZL - nositelé práva k používání razítka SČZL se zavazují na písemnou žádost Rady 
SČZL poskytnout informace nebo vysvětlení o způsobu použití razítka SČZL v konkrétním 
případě. 

17. Člen SČZL - nositel práva k používání razítka SČZL se zavazuje v případě pozastavení tohoto 
práva (viz čl. 5 této směrnice) zdržet se dalšího používání razítka SČZL do doby konečného 
rozhodnutí Rady SČZL. 

18. Právo používání razítka SČZL končí automaticky při skončení členství v SČZL (viz čl. IV, odst. 4 
stanov SČZL). V tomto případě se (bývalý) nositel práva k používání razítka SČZL zavazuje 

 zdržet se dalšího používání razítka SČZL 

 vrátit všechny verze razítka SČZL do sekretariátu SČZL 

19. Rada SČZL je zplnomocněna zpracovat Kontrolní postup při kontrole zkušebny-laboratoře 
člena, který se uchází o právo k používání razítka SČZL. 

20. U razítek je nutno dodržet rozměry a text mezikruží. V mezikruží je nutno uvést text 
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ S ČINNOSTÍ UZNANOU SDRUŽENÍM ČESKÝCH ZKUŠEBEN A 
LABORATOŘÍ. Poslední část textu lze v případě dlouhého názvu zkrátit na SČZL. Vnitřní část si 
zkušebny vyplní individuálně např. svým logem. Pořadové číslo ve spodním kroužku je číslo 
přidělené laboratoři člena při vstupu do spolku SČZL. Čísla neobsazená po ukončení členství 
některých zkušebních laboratoří nebudou již obsazována. 

Na požádání po schválení Radou SČZL lze razítko lze vyhotovit i s cizojazyčným textem.  
V anglické verzi je nutno uvést text TESTING LABORATORY WITH THE ACTIVITY APPROVED BY 
THE CZECH TESTING LABORATORIES ASSOCIATION. Poslední část textu lze zkrátit na CTLA. 
Znění textu na razítku v jiném jazyku navrhne žadatel a schvaluje Rada SČZL. 

21. Rozměry razítek jsou: vnější průměr mezikruží 35 mm, vnitřní průměr mezikruží 25 mm, 
průměr kružnice kolem pořadového čísla ve spodní čísti razítka je 7 mm. 

22. Českou verzi razítka připraví spolek SČZL (prostřednictvím sekretariátu SČZL) na své náklady, 
náklady na výrobu cizojazyčné verze nese člen, který o tuto verzi požádá. 
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23. Členové jsou povinni poslat k evidenci otisk svého razítka sekretariátu SČZL. 
 

 

VZOR RAZÍTEK 

 

 

 
Zlín, 22. 6. 2016 

 

 

 

RNDr. Radomír Čevelík 

prezident SČZL 

 


