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ROZŠÍŘEN Í  POVOLENÍ  

 
 
Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný 
správní úřad ve smyslu § 80 odst. 2 písm. c) a podle § 27 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen 
„zákon“), ve znění pozdějších předpisů,  

 

R O Z Š I Ř U J E 
povolení k provozování technické zkušebny kategorie A a B 

firmě 

SKOPAL, s.r.o.  
Osamělá 525/40, 619 00 Brno – Horní Heršpice, Česká republika 

IČO: 064 76 473 
 

V souladu s ustanovením § 23 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích rozšiřuje ministerstvo 
povolení č.j. 14/2017-150-MEZ1/6 ze dne 5. června 2018 tak, že kromě činností uvedených v těchto 
dokumentech, tj. vytváření podkladů a provádění zkoušek 

• pro jednotlivé schvalování technické způsobilosti vozidel, systémů a samostatných 
technických celků včetně přestaveb, 

• pro schvalování technické způsobilosti hromadných přestaveb, 

je technická zkušebna SKOPAL, s.r.o. pověřena dále k vytváření podkladů a provádění zkoušek  

• pro vnitrostátní schvalování technické způsobilosti typů vozidel, systémů a samostatných 
technických celků, které nepodléhají harmonizovanému schválení typu, 

• pro schvalování technické způsobilosti typů vozidel v národních malých sériích a druhých 
a dalších stupních vícestupňového schválení. 
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Ostatní skutečnosti a podmínky, za kterých bylo vydáno povolení č.j. 14/2007-150-MEZ6 zůstávají 
beze změny. 

Pověření se vztahuje na schvalování technické způsobilosti vozidel, systémů, částí a samostatných 
technických celků 

• kategorií R a S v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských 
a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly,  

• kategorií SS (pracovní stroje samojízdné, SN (pracovní stroje nesené a samostatné technické 
celky) a Z (ostatní vozidla) podle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a podle jeho 
prováděcího předpisu, vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění. 

Dále je zkušebna SKOPAL, s.r.o. pověřena vedením evidence o provedených zkouškách 
a vypracovaných protokolech, a archivací dokumentace. 

Rozšíření povolení je platné od data podání žádosti ze strany zkušebny SKOPAL, s.r.o., tj. od 29. 
října 2018 na dobu neurčitou. Ministerstvo si vyhrazuje právo kontroly činností prováděných podle 
tohoto pověření. Ministerstvo odejme rozšíření povolení při naplnění některé z podmínek podle § 
27 odst. 5 zákona a v případě zjištění závažných nedostatků v činnostech, na které se toto rozšíření 
povolení vztahuje, ale i bez udání důvodů. 

 

V Praze    07. dubna 2020     Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Jiří Počta 
zástupce ředitele  
Odbor provozu silničních vozidel 
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