
Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů pro potřeby Opatření 1 Předávání 
znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce) 
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.  

Akreditace vzdělávacích subjektů je prováděna v souladu se Směrnicí Ministerstva 
zemědělství č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva 
zemědělství. 
 
 
 
Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů: 
 
1) Vzdělávací subjekt je právnická nebo fyzická osoba, mimo státních příspěvkových 

organizací, (dále jen „subjekt“), zajišťující vzdělávací/informační akce a má k této činnosti 
dostatečné zkušenosti a příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců 
a jejich pravidelné odborné přípravy. 

 Subjekt doloží Žádost o akreditaci vzdělávacího subjektu, příloha č. 1 
(originál). 

 
V případě, že je subjekt1 pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů 
pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován 
k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, nahrazuje toto pověření/tato 
akreditace pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 
Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
akreditaci vzdělávacího subjektu dle tohoto dokumentu. 

 
V případě, že subjekt je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem 
zemědělství, nahrazuje tato akreditace pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační 
akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020 akreditaci vzdělávacího subjektu dle tohoto dokumentu. Aktuální seznam 
poradců akreditovaných Ministerstvem Zemědělství je dostupný na internetových stránkách 
http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx 
(Toto platí pouze v případě, že subjekt uvedený v Registru poradců akreditovaných 
Ministerstvem zemědělství nebude zajišťovat vzdělávací/informační akce také svými 
zaměstnanci.) 

 
2) Subjekt poskytuje vzdělávání v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. 

 Subjekt doloží dokument, ve kterém je uveden předmět činnosti (např. výpis 
z obchodního rejstříku), (prostá kopie). 

 

                                                
1 Subjekt je uveden v jednom z těchto seznamů subjektů (seznamy jsou průběžně aktualizovány): 

a) Adresář subjektů pověřených MZe ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání 
přípravků na ochranu rostlin: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-
vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-
kurzu-k-ochrane/   
b) Školy s omezenou akreditací k realizaci kurzů pro výkon obecných zemědělských činností: 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-
autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-skol-kurzy-omezena-akreditace.html  
c) Školy s akreditací k realizaci kurzů pro výkon obecných zemědělských činností: 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-
autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-kurzy-skoly-zarazene-v-tvz-mze.html  
 

http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-skol-kurzy-omezena-akreditace.html
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-skol-kurzy-omezena-akreditace.html
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-kurzy-skoly-zarazene-v-tvz-mze.html
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/adresar-kurzy-skoly-zarazene-v-tvz-mze.html


3) Subjekt musí být aktivní již před podáním žádosti o akreditaci a jeho vzdělávací/informační 
akce byly zaměřeny na resortní problematiku.  

 Subjekt doloží skutečnost výčtem realizovaných vzdělávacích/informačních 
akcí za poslední tři roky (2017, 2018, 2019). Na seznamu bude uveden název 
akce, datum a místo konání akce a jméno/a lektora/ů. 
 

4) Subjekt bude připravovat vzdělávací/informační akce v součinnosti s garantem. Garant 
bude odpovědný za to že, vzdělávací/informační akce budou splňovat podmínky 
vzdělávání dospělých. Garant absolvoval vysokoškolský obor zaměřený na vzdělávání 
dospělých nebo absolvoval kurz „Posilování pedagogických kompetencí lektorů“, který je 
zaměřen na vzdělávání dospělých v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví a který 
je realizován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky 
a informací a Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské university.  

 Subjekt doloží doklad o nejvyšším ukončeném vysokoškolském vzdělání 
(doktorský, magisterský, bakalářský stupeň) garanta v oboru zaměřeném 
na vzdělávání dospělých nebo doklad o absolvovaném kurzu „Posilování 
pedagogických kompetencí lektorů“, (prostá kopie).  

 Pokud je subjekt střední, vyšší odborná nebo vysoká škola s resortním 
zaměřením, garantuje vzdělávací/informační akce odborný pedagogický 
pracovník/akademický pracovník této školy. 

 V případě, že u akreditovaného vzdělávacího subjektu dojde ke změně 
garanta/odborného pedagogického pracovníka/akademického pracovníka je 
akreditovaný vzdělávací subjekt do 10 pracovních dnů povinen oznámit tuto 
změnu Ministerstvu zemědělství (na adresu uvedenou v příslušné výzvě) a 
doložit v souladu s tímto dokumentem. 

 
5) Subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací/informační akce 

prostřednictvím lektorů - odborníků v oboru vzdělávací/informační akce, kteří jsou sami 
pravidelně vzděláváni.  

 Subjekt doloží doklad lektora o ukončeném vysokoškolském vzdělání 
v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu 
zemědělského, potravinářského, lesnického směru nebo o ukončeném 
vyšším odborné vzdělání zemědělského, potravinářského, lesnického směru 
nebo o ukončeném středním odborném vzdělání zemědělského, 
potravinářského, lesnického směru zakončeném maturitní zkouškou, (prostá 
kopie). 

 Subjekt doloží Čestné prohlášení lektora k pravidelnému vzdělávání, příloha 
č. 3, (originál).  

 Subjekt doloží Čestné prohlášení lektora ke kvalifikačním předpokladům, 
příloha č. 4, (originál). 

  U lektora, který je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem 
zemědělství, tuto skutečnost subjekt uvede v Žádosti o akreditaci 
vzdělávacího subjektu, příloha č. 1. U tohoto lektora subjekt nedokládá doklad 
o dosaženém nejvyšším vzdělání, Čestné prohlášení lektora k pravidelnému 
vzdělávání, příloha č. 3, ani Čestné prohlášení lektora ke kvalifikačním 
předpokladům, příloha č. 4. Aktuální seznam poradců akreditovaných 
Ministerstvem Zemědělství je dostupný na internetových 
stránkáchhttp://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/Regi
strPoradcuListPage.aspx. 
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