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EUROSIGNAL a.s. provádí hodnocení bezpečnosti výrobků 
v tomto rozsahu: 
• reléové aplikace a rozhraní k ostatním typům 

zabezpečovacích zařízení a systémů 
s reléovými nebo napěťovými rozhraními 
k navazujícím systémům

• aplikace, které využívají mikroprocesory pro jednoduché 
vestavěné aplikace 

• bezpečné obvody a zapojení s elektronickými diskrétní-
mi prvky včetně hradlových polí

• ovládací a dohlížecí obvody s vnitřní 
nebo redundantní HW bezpečností

• napájení všech generací pro 
zabezpečovací zařízení

TECHNICKÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY UTZ

EUROSIGNAL a.s. je pověřen provádět technické prohlídky 
a zkoušky určených technických zařízení (UTZ), podle násle-
dující specifikace:
• zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody 

plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní 
dopravy

• elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V
• silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, 

požární, signalizační a výpočetní techniky
• náhradní zdroje elektrické energie pro provozování 

dráhy

ZKUŠENOSTI

EUROSIGNAL a.s. během krátké doby platnosti pověření 
vydal několik zpráv hodnocení bezpečnosti pro provozní 
ověření – ZHBp a závěrečných zpráv hodnocení bezpečnos-
ti (konečné) – ZHBk. Vydávání ZHB se provádí zodpovědně, 
bez zbytečných průtahů. Průměrný čas do vydání ZHB od 
podpisu smlouvy je 4 měsíce za předpokladu dodané kompletní 
a kvalitní dokumentace. 

Při projednávání etap životního cyklu výrobku se za-
tím podařilo vydat a vyřešit průměrně dva protokoly 
o neshodě (PON) na jednu zakázku, což vedlo až dosud 
k průměrnému vydávání tří verzí dokumentace na jednu 
zakázku.
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Počet vydaných ZHBp zpráv pro provozní ověření 6

Počet vydaných ZHBk 4

Počet zbývajících zakázek 3

Průměrný čas do vydání ZHB od podpisu smlouvy 4 měs.

Průměrný počet PONů na jednu vydanou zprávu ZHB 2

Průměrný počet verzí opravené dokumentace při procesu HBV 3

Stav k říjnu 2011



ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Pracoviště pro hodnocení bezpečnosti výrobků že-
lezniční zabezpečovací techniky nabízí kvalifikované 
a operativní jednání s důrazem na podstatu řešení, 
tedy bezpečnosti výrobku, a na dodržení kvality během 
všech projednávaných a hodnocených etap životního 
cyklu. Méně silný akcent se klade na formální a adminis-
trativní procesy, charakterizující zpracování dokumen-
tace, která však musí vyhovovat především normám 
ČSN EN 50126&128&129&159 a ČSN EN ISO 9001.

Více detailů o pracovišti hodnocení bezpečnos-
ti výrobků lze nalézt na internetových stránkách 
www.eurosignal.eu.
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KUDY K NÁM?

Ze směru od Prahy: Jižní spojka – D11 (Hradecká dál-
nice) – Exit 8 (odbočit směr Brandýs n. L, silnice č. 101), 
za železničním přejezdem odbočit na dlážděnou cestu 
podél trati, po cca 300 m jste u nás.

Ze směru od Mladé Boleslavi: rychlostní silnice R10 – 
Exit 9 (odbočit směr Zápy, Jirny, silnice č. 101) – projet Zápy, 
Mstětice a před železničním přejezdem odbočit doprava 
na dlážděnou cestu podél trati, po cca 300 m jste u nás.

Ze směru od Hradce Králové: D11 – Exit 8 (odbočit směr 
Brandýs n. L, silnice č. 101), za železničním přejezdem odbo-
čit na dlážděnou cestu podél trati, po cca 300 m jste u nás.

GPS: 50°8’12.677”N, 14°41’24,335”E

ZÍSKANÁ POVĚŘENÍ A CERTIFIKÁTY

Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti 
vydané SŽDC
 
Rozhodnutí Ministerstva dopravy k provádění technic-
kých prohlídek a zkoušek Určených technických zařízení

ISO 9001:2008

DALŠÍ ROZVOJ

Předpoklad získání osvědčení ČIA o akreditaci k certifikaci 
výrobků – akreditace hodnotitele bezpečnosti výrobků 
s rozšířenou působností.


