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BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Jednou z povinností výrobců a dovozců, je uvádět na trh ČR a EU pouze výrobky, jejichž elektrické zařízení splňuje základní 
požadavky směrnice 2014/35/EU (NV č. 118/2016 Sb.) a je tudíž schopné bezpečného používání. Bezpečnost výrobku musí 
výrobce nebo dovozce prokázat a deklarovat tzv. EU prohlášením o shodě. 

Nejspolehlivější způsob, jak prokázat, že elektrické zařízení konkrétního výrobku nemůže být zdrojem jakýchkoliv nebezpečí, 
je porovnání vlastností elektrického zařízení s požadavky příslušných technických norem. Tento způsob však vyžaduje provedení 
příslušných zkoušek, posudků a ověření přímo na vzorku výrobku. 

Státní zkušebna strojů a.s. poskytuje v oblasti ověřování bezpečnosti elektrických zařízení komplexní služby, 
jejichž výsledkem jsou protokoly o zkouškách a protokoly o posouzení shody, což jsou základní doklady prokazující 
shodu vlastností výrobku s požadavky uvedené směrnice (NV). 

Kromě souborů zkoušek a ověření prokazujících shodu vlastností elektrického zařízení pro vydání EU prohlášení o 
shodě, provádí naše zkušebna, podle požadavků zákazníka, také samostatné zkoušky nebo ověření. 

 
OVEŘENÍ VLASTNOSTÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ A PŘÍSTROJŮ 

• Ověření shody elektrického zařízení s technickou dokumentací 

• Měření spojitosti ochranného obvodu 

• Měření izolačních odporů  
• Zkouška napětím elektrické pevnosti izolantů 

• Zkouška ochrany před zbytkovým napětím 

• Funkční zkoušky 

 

ELEKTRICKÉ ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

• Zkouška ochrany před dotykem 

• Zkouška ochrany před vniknutím pevných cizích těles 

• Zkouška ochrany proti vodě 

• Zkouška přiloženým střídavým napětím 

• Měření izolačního odporu 

• Měření unikajícího proudu 

 
DALŠÍ ZKOUŠKY 

• Zkoušky mechanických vlastností 

• Zkoušky oteplení 

 

Vhodnou kombinací těchto zkoušek lze ověřit vlastnosti elektrického zařízení většiny výrobků se jmenovitým napětím do 
1000 V střídavého proudu a do 1500 V stejnosměrného proudu. 

U konkrétního výrobku se jednotlivé zkoušky provádějí podle požadavků technických norem vztahujících se na výrobek. Výstupem 
naší zkušebny jsou protokoly o zkoušce akreditované zkušební laboratoře, které obsahují kromě výsledků zkoušek také porovnání 
s požadavky příslušného předpisu. V případě komplexní služby v oblasti posouzení shody výrobku je výstupem naší zkušebny 
závěrečná zpráva, která tvoří základ technické dokumentace prokazující shodu výrobku, společně se závěrečnou zprávou 
předkládáme i návrh EU prohlášení o shodě. 

 

Všechny předpisy, které Státní zkušebna strojů a.s. při svých činnostech používá, se uplatňují ve znění jejich změn 
a doplňků. 

Ověřování bezpečnosti elektrických zařízení není jedinou oblastí, ve které Státní zkušebna strojů a.s. poskytuje své služby. Naše 
technické vybavení a odborní pracovníci vám pomohou při uvádění vašich výrobků na trh ČR i EU, seznamte se s nabídkami našich 
ostatních služeb. 


