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Výstavba areálu 

 
Vše začalo výstavbou areálu stálé výstavy sovětských zemědělských strojů v první 

polovině 50-tých let minulého století v Řepích u Prahy 



Výstava byla otevřena 5. května 1956  



1956 
 

Výnosem Ministerstva zemědělství byla zřízena v Praze – Řepích zkušební stanice s 

pobočkami v Brně a krátkodobě i v Nitře. 

 

Poslání 

Od svého založení hraje zkušebna důležitou roli v technickém rozvoji a přináší vyšší 

bezpečnost a přidanou ekonomickou hodnotu. 

 

Motto 

„Naše zkoušky – Vaše jistota“ - to je hlavní filosofie služeb nabízených SZZPLS, a.s. a 

podstata poslání společnosti 



1961 
 

Vznikla Státní zkušebna zemědělských a lesnických strojů (SZZLS) v Praze – Řepy s 

pobočkami v Brně – Líšni a v Rovince u Bratislavy 



1969 
 

Změna názvu podniku, tak aby obsahoval všechny druhy zkoušených strojů, na Státní 

zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů (SZZPLS)  

 

Zkoušení podle zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (účinnost od 1.4.1968 do 

1.9.1997): 

 schvalování; 

 hodnocení (porovnávání s obdobnými výrobky ze zahraničí).  



1988 
 

SZZPLS byla akreditována OECD a přizvána ke spolupráci na úředních zkouškách 

zemědělských a lesnických traktorů podle OECD traktorových kódů 

 

 



 27 zemích včetně 4 zemí, které nejsou členy OECD (Čína, Indie, Ruská federace a 

Srbsko); 

 30 zkušeben umístěných v Evropě, Asii a Americe, které zajišťují shodné zkoušky a 

postupy OECD; 

 60 traktorových testů je každoročně schváleno Koordinačním centrem OECD; 

 328 provedených testů v SZZPLS. 



1993 
 

 Rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky 

 

 SZZPLS Praha, příspěvková organizace Ministerstva zemědělství, se stala 

samostatnou zkušebnou pro Českou republiku s pobočkou v Brně – Líšni 

 

 V SZZPLS se začaly zkoušet stavební a komunální stroje. V důsledku rozdělení 

republiky zkušebna převzala zkoušení zemních strojů ze Státního zkušebního ústavu 

dopravní a stavební techniky v Žilině (ŠSÚDST). 



1995 

 
Pověření Ministerstva dopravy ČR prováděním homologací zemědělských a lesnických 

traktorů podle Předpisů EHK-OSN (Evropská hospodářská komise Spojených národů) 

 

č. 71 – Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole 

výhledu řidiče 

č. 86 –  Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z 

hlediska umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci 

E 8 



2004 
 

 Vstup České republiky do Evropské unie (1.5.2004) 

 

 Změna právní formy SZZPLS z příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství na 

akciovou společnost – SZZPLS, a.s. s jediným akcionářem MZe ČR. Zaniká pobočka 

v Brně, zůstává pouze detašované pracoviště  Brno 

 

 Pověření Ministerstva dopravy ČR prováděním zkoušek zvláštních vozidel, jejich 

systémů a samostatných technických celků podle předpisů Evropského společenství 

(ES) 



 První homolgace zemědělského traktoru podle měrnice 74/150/EHS byla provedena v 

roce 2005  

 

 Do současnosti bylo provedeno v SZZPLS 221 homologací 



 Vznik certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků (COV) č. 3062 na základě 

akreditace ČIA podle ČSN EN 45 011 (ČSN EN ISO/IEC 17 065) pro strojní zařízení  

 

 Autorizace ÚNMZ k činnostem při posuzování shody strojních zařízení – AO 255 

(autorizovaná osoba)  / NB 1016 (notifikovaná osoba) 



2009 

 
Vznik centra technické normalizace (CTN) registrační číslo 2009/0043/RS pro technické 

komise: 

 CEN/TC 144 – Zemědělské a lesnické stroje a traktory 

 CEN/TC 151 – Stroje a zařízení pro zemní a stavební práce a 

 na výrobu stavebních materiálů a hmot. Bezpečnost 

 CEN/TC 153 – Potravinářské stroje 

 CEN/TC 197 – Čerpadla 

 CEN/TC 213 – Ruční nářadí. Bezpečnost 

 CEN/TC 232 – Kompresory. Bezpečnost 

 CEN/TC 255 – Ruční mechanické nářadí. Bezpečnost 

 CEN/TC 334 – Zavlažovací technika 



2015 
 

 Pověření Ministerstva dopravy ČR pro technickou zkušebnu pro výkon zkušebních a 

administrativních činností podle nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování 

zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly 



Současnost  
 

 Zkušebnictví a odborné činnosti 

 
 Zkoušky zemědělských a lesnických traktorů podle kódů OECD 

 Homologace zemědělských a lesnických traktorů podle předpisů EHK/OSN 

 Homologace zemědělských a lesnických vozidel podle směrnic a nařízení EU 

 Schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel 

 Certifikace výrobků 

 Posuzování shody strojů a zařízení, určených pro použití v zemědělství, lesnictví, 

potravinářství, stavebnictví, komunálních službách, ale i dalších oblastech 

 Technická normalizace 



 Systém kvality 

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1054 podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 pro zkoušky 

zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, pro stavební a zemní práce, vozidel 

a strojů a nářadí z příbuzných oborů. 

 

Národní akreditační orgán - ČIA při pravidelných dozorech prověřuje: 

 vedení dokumentace; 

 personální zajištění zkoušek; 

 měřící přístroje a zařízení; 

 zajištění a provádění zkoušek. 



 Spolupráce 

 

Ministerstvo dopravy ČR Redakční rada časopisu Mechanizace zemědělství 

Ministerstvo zemědělství ČR Agrární komora ČR 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106 v Rovinke 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Český institut pro akreditaci o.p.s. 

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací 



Po 60 letech svědomité práce jsme dosáhli významného postavení v 

evropském zkušebnictví 
 

60 let 
Jsme společnost se 60letou tradicí, založenou v roce 1956 

 

36 615 
Celkový počet zpracovaných zkušebních zpráv a protokolů v období 1956 – 2016 



60 let s 

Vámi 



Děkuji za pozornost 


