STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ a.s.

Hlavním posláním Státní zkušebny strojů a.s. (dříve Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a
lesnických strojů, akciová společnost (dále SZZPLS, a.s.)) je poskytovat odborné a nezávislé služby
související se zkoušením, certifikací a posuzováním shody strojů a zařízení, určených pro použití
v zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví, komunálních službách, ale i dalších oblastech použití.
Většina služeb Státní zkušebny strojů a.s. je určena především výrobcům a distributorům strojů a zařízení.
Jednotlivé technické zkoušky a měření používané při těchto službách je možno využít také při vývoji a
výzkumu nových výrobků, pro ověřování jejich vlastností z hlediska bezpečného výrobku.
Výstupní dokumenty těchto služeb mají národní i mezinárodní působnost.
Státní zkušebna strojů a.s. je autorizovanou osobou AO 255 podle zákona č. 22/1997 Sb.
Státní zkušebna strojů a.s. je notifikovanou osobou NB 1016 pro posuzování shody v EU pro strojní zařízení
a hluk.
Státní zkušebna strojů a.s. je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a zpracování
podkladů pro národní typové schvalování zvláštních vozidel, EU schválení typu (homologace) zvláštních
vozidel kategorií T, C, R a S (kolových pásových traktorů, traktorových přívěsů a návěsů a přípojných
pracovních strojů) a jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.
Státní zkušebna strojů a.s. (dříve SZZPLS, a.s.) je mezinárodně uznávanou homologační zkušebnou
(registrovanou pod značkou E8/F) pověřenou Ministerstvem dopravy ČR k provádění homologací
vybraných vlastností traktorů podle předpisů EHK-OSN.

STAVEBNÍ STROJE – POSUZOVÁNÍ SHODY
Zákonem č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. a souvisejících
Nařízení vlády se stanovují stejné legislativní podmínky pro
uvádění výrobků na trh v ČR a EU s povinností označení
výrobku značkou shody Œ a vydáním ES/EU prohlášení o
shodě.

STAVEBNÍ STROJE V SILNIČNÍM PROVOZU
Státní zkušebna strojů a.s. na základě pověření Ministerstva
dopravy ČR provádí technické zkoušky a zpracovává
podklady nezbytné pro schválení technické způsobilosti
k provozu na pozemních komunikacích včetně zajištění
vydání příslušných schvalovacích dokumentů.
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ZKOUŠKY PRO CELOU EVROPU
Státní zkušebna strojů a.s. je pověřena Ministerstvem
dopravy ČR výkonem činností v rámci ES/EU schválení typu
vozidla (globálních homologací). Původně se tyto činnosti
vztahovaly pouze na kolové traktory, později byly rozšířeny i
na další kategorie zemědělských a lesnických vozidel
(pásové traktory, traktorové přívěsy a návěsy a přípojné
pracovní stroje). Pověření se vztahuje i na schvalovací
(homologační) zkoušky systémů, konstrukčních částí a
samostatných technických celků podle předpisů EU.
Výsledkem tohoto procesu je udělení ES/EU schválení typu
vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo
samostatného technického celku.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
POSUZOVÁNÍ SHODY
Zákonem č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. a souvisejících
Nařízení vlády se stanovují stejné legislativní podmínky pro
uvádění výrobků na trh v ČR a EU s povinností označení
výrobku značkou shody Œ a vydáním ES/EU prohlášení o
shodě.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
V SILNIČNÍM PROVOZU
Státní zkušebna strojů a.s. na základě pověření Ministerstva
dopravy ČR provádí technické zkoušky a zpracovává
podklady nezbytné pro schválení technické způsobilosti
k provozu na pozemních komunikacích včetně zajištění
vydání příslušných schvalovacích dokumentů.

www.statnizkusebna.cz

P00C0317

ZKOUŠKY TRAKTORŮ PODLE KÓDŮ OECD
Státní zkušebna strojů a.s. (dříve SZZPLS, a.s.) působí od
roku 1988 v mezinárodním systému úředního zkoušení
traktorů dle kódů OECD.
Zkoušky podle kódů OECD jsou zaměřeny na ověření
funkčních vlastností zemědělských a lesnických traktorů,
ochranných konstrukcí ROPS & FOPS zemědělských a
lesnických traktorů a teleskopických manipulátorů. Testy
jsou vydávány v angličtině a schvalovány Koordinačním
centrem OECD v Římě.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
Jednou z povinností výrobců nebo distributorů je, podle
zákona č. 90/2016 Sb.
a
směrnice 2014/30/EU
(NV
č. 117/2016 Sb.), uvádět na trh v ČR a EU pouze výrobky,
které
svým
provozem
nezpůsobují
nadměrné
elektromagnetické rušení a mají při používání v obvyklém
prostředí elektromagnetické kompatibility odpovídající
úroveň elektromagnetické odolnosti.
Elektromagnetickou kompatibilitu výrobku musí výrobce
nebo dovozce prokázat a deklarovat v EU prohlášení o
shodě. Prokázat, že konkrétní výrobek nepřekračuje
stanovené limitní hodnoty emisí vysokofrekvenčního rušení
a že je pro dané elektromagnetické prostředí dostatečně
odolný, lze prakticky jediným způsobem a to příslušnými
zkouškami.

HLUK A VIBRACE
Jednou z povinností výrobců nebo distributorů podle
zákona č. 22/1997 Sb. je uvádět na trh v ČR a EU bezpečné
výrobky.
Podle směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) musí
výrobce nebo distributor kromě jiného informovat uživatele
v návodu k používání o hladinách hluku a vibrací
emitovaných strojním zařízením.
Podle směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.) mají
vybraná strojní zařízení povinnost certifikovat garantovanou
hladinu akustického výkonu notifikovanou osobou.
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BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Státní zkušebna strojů a.s. poskytuje v oblasti ověřování
bezpečnosti elektrických zařízení komplexní služby, jejichž
výsledkem jsou protokoly o zkouškách a protokoly o
posouzení, což jsou základní doklady prokazující shodu
vlastností výrobku s požadavky směrnice 2014/35/EU
(NV č. 118/2016 Sb.).
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.

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
POSUZOVÁNÍ SHODY
Jednou z povinností výrobců a dovozců podle zákona
č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. a souvisejících nařízení
vlády je uvádět na trh v ČR a státech EU bezpečné výrobky.
Státní zkušebna strojů a.s. je akreditovanou zkušební
laboratoří č. 1054 pro provádění požadovaných zkoušek.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pracoviště Praha
Třanovského 622/11

mobil: 736 658 332

e-mail: info@statnizkusebna.cz

163 04 Praha 6 – Řepy

tel.: 235 018 276

www.statnizkusebna.cz

770 112 440

jerabek@statnizkusebna.cz

775 859 549

patockova@statnizkusebna.cz

731 150 318

kara@statnizkusebna.cz

603 311 900

zykan@statnizkusebna.cz

Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA
Vedoucí ekonom
Ing. Eva Patočková
Quality manager
Ing. Petr Kára
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Ing. Vratislav Zykán

Manažer dopravní bezpečnosti a homologací
Ing. Jiří Mareš
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Vedoucí odborného útvaru zkušební laboratoře
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