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Název subjektu: Institut pro testování a certifikaci, a.s. 

Název objektu: Zkušební laboratoř 

Číslo akreditovaného objektu: 1004 

Osvědčení o akreditaci č.: 256/2022 

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Aktualizováno dne: 13. 2. 2023 

Pracoviště zkušební laboratoře: 

1. Centrální laboratoře třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 

2. Fyzikální a mechanická laboratoř třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín 

3. Analytická a mechanická laboratoř U Tescomy 241, 760 01 Zlín 

 

1. Centrální laboratoře 

Zkoušky: 

Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

K 3.5 Stanovení odolnosti proti 

průrazu  

ČSN EN 12492, čl. 5.6 sportovní přilby A, D 

- -    
1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla 

označeny hvězdičkou, číselný index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo pracoviště, na kterém se zkouška provádí 

(identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu) 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných 

dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn) 
3 stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se 

komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody 

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování 

principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k 

rozsahu akreditace. 

 

 

2. Fyzikální a mechanická laboratoř 

Zkoušky: 

Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

P 1.1 Stanovení tahových vlastností ČSN EN 12275 karabiny A, D 

P 8.14 Stanovení tlumení nárazu 

- Stanovení schopnosti 

tlumení nárazu 

ČSN EN 12492, čl. 5.5 sportovní přilby D 

P 13.16 Stanovení pevnosti připevnění ČSN EN 12492, čl. 5.7 OOP- podbradní 

pásky přileb 
D 
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Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

P 13.17 Stanovení účinnosti 

připevnění 

ČSN EN 12492, čl. 5.8 OOP- podbradní 

pásky přileb 
D 

P 13.20 Stanovení hmotnosti ČSN EN 1078+A1, čl. 5.2 OOP - sportovní 

přilby 
D 

- -    
1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla 

označeny hvězdičkou, číselný index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo pracoviště, na kterém se zkouška provádí 

(identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu) 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných 

dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn) 
3 stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se 

komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody 

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování 

principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k 

rozsahu akreditace. 

 

 


