
Nejčastější otázky a odpovědi 
 

 

Jaký zákon upravuje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu 

rostlin? 

Odpověď: Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jaká je platnost osvědčení I. stupně vydaného vzdělávacím zařízením? Mohu prodloužit 

již propadlé osvědčení?  

Odpověď: Osvědčení I. stupně jsou vydávána s platností 3 roky. Na základě absolvování 

doplňujícího školení vydá vzdělávací zařízení nové osvědčení I. stupně. Tohoto doplňujícího 

školení se mohou zúčastnit i osoby, jimž již platnost osvědčení skončila (jedná se o výjimku, 

která při prodlužování osvědčení II. a III. stupně neplatí). 

 

V souladu se zákonem jsem na základě splnění podmínek vzdělání (rostlinolékař) 

považován za držitele osvědčení III. stupně. Jak mám postupovat, pokud budu požadovat 

jeho prodloužení?  

Odpověď: Za držitele osvědčení třetího stupně se považuje osoba v období 5 let po splnění 

podmínky vzdělání pro rostlinolékaře. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě 

absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky, přičemž tyto podmínky musí 

být splněny v posledních 12 měsících platnosti původního osvědčení. 

Skončila-li platnost osvědčení třetího stupně, je možné nové osvědčení třetího stupně získat 

pouze na základě absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky. 

 

Pokud jsem držitel osvědčení II. stupně, pro získání III. stupně mi stačí absolvovat 8 

hodinové školení a složení písemného testu?  

Odpověď: NE Pokud jste držitel osvědčení II. stupně a chtěl byste získat osvědčení III. stupně, 

musíte absolvovat jak základní kurz, tak složit písemnou i ústní část zkoušky. Tedy postupovat 

stejně, jako byste neměl žádné osvědčení. 

 

Jaký stupeň osvědčení potřebuji, pokud aplikuji přípravky formou služby?  

Odpověď: Pokud přípravky na ochranu rostlin aplikujete druhým osobám formou služby, 

potřebujete osvědčení II. stupně. 

 

V rámci podniku máme 3 samostatná střediska. Z důvodu úspor nakupujeme přípravky 

na ochranu rostlin najednou a posléze si je přefakturováváme mezi jednotlivá střediska. 

Jedná se o distribuci?  

Odpověď: ANO. V případě, že si přípravky přefakturováváte mezi středisky (každé pod 

samostatným IČO), jedná se o distribuci přípravků podle zákona č. 326/2004 Sb.  

 

Pořádá ÚKZÚZ školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti?  

Odpověď: NE. Školení pořádají vzdělávací zařízení pověřená Ministerstvem zemědělství. 

Jejich seznam lze dohledat na veřejných stránkách MZe či ÚKZÚZ.  

Odkaz na stránky ÚKZÚZ: Seznam vzdělávacích zařízení (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

Kde lze nalézt seznam školení a kurzů, včetně kontaktů na pořadatele?  

Odpověď: seznam naleznete na veřejných stránkách ÚKZÚZ na odkazu:  

Seznam aktuálních školení (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/seznam-vzdelavacich-zarizeni-1.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html


Absolvoval jsem prodlužovací školení pro II. stupeň. Kdo mi vydá nové osvědčení? Jaké 

doklady musím předložit?  

Odpověď: Osvědčení vám vydají pověření inspektoři na pracovištích ÚKZÚZ Odboru kontroly 

zemědělských vstupů. Kontakty naleznete na veřejných stránkách ÚKZÚZ. K vydání 

prodlužovacího osvědčení je zapotřebí podat žádost.  

Vzor žádosti lze najít na odkazu:  

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

(ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

Je vydání prodlužovacího osvědčení II. stupně zpoplatněno?  

Odpověď: NE. Vydání prodlužovacího osvědčení II. stupně není zpoplatněno.  

 

Jsou zveřejněny zkušební otázky?  

Odpověď: Pro oblast nakládání s přípravky jsou zveřejněny testové i ústní otázky na veřejných 

stránkách ÚKZÚZ na odkazu:  

Pro veřejnost (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

Pro oblast veřejného zdraví jsou zveřejněny pouze ústní otázky, které naleznete pod odkazem: 

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví, SZÚ (szu.cz) 

Dále Státní zdravotní ústav zřídil na svých veřejných stránkách odkaz pro odbornou 

způsobilost, informace můžete využít pro přípravu na písemnou část zkoušky. Odkaz:  

Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR, SZÚ (szu.cz) 

 

Je vydána nějaká příručka k odborné způsobilosti?  

Odpověď: ANO  

* Ministerstvo zemědělství vydalo na přelomu roku 2015/2016 publikaci, kterou si můžete 

stáhnout na odkazu:  

Ostatní publikace (Zemědělství, eAGRI) 

* studijní materiály pro oblast veřejného zdraví jsou v elektronické verzi na veřejných stránkách 

Státního zdravotního ústavu (viz výše pod otázkou ke zkušebním otázkám):  

Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR, SZÚ (szu.cz) 

 

Jak postupovat při potřebě vydání duplikátu Osvědčení z odborné způsobilosti (ztráta)?  

Odpověď: O duplikáty lze žádat na regionálních pracovištích Oddělení kontroly zemědělských 

vstupů ÚKZÚZ. Žádost se podává písemná a je zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích kolkem o hodnotě 100,- Kč.  

Vzor žádosti lze najít na odkazu:  

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

(ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

Distributor má za povinnost vést evidenci o uvádění přípravků na trh. Tato evidence musí 

mj. obsahovat pořadové číslo osvědčení odborně způsobilé osoby. Můj dotaz zní, co 

znamená pořadové číslo osvědčení.  

Odpověď: Každé vydané osvědčení II. a III. stupně má v pravém horním rohu 7-místné číslo, 

které je jedinečné a jedná se o pořadové číslo osvědčení. Každé osvědčení II. a III. stupně je 

navíc označeno číslem jednacím (č. j.) ÚKZÚZ, které však nepředstavuje pořadové číslo, ale 

jedná se pouze o označení daného „dokumentu“ podle zákona o archivnictví a spisové službě. 

 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/zadost-o-osvedceni-odborne-zpusobilosti-1.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/zadost-o-osvedceni-odborne-zpusobilosti-1.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/
http://www.szu.cz/tema/otazky-pro-ustni-prezkouseni-oz-por-zdravi
http://www.szu.cz/tema/informace-pro-zadatele-o-odbornou-zpusobilost-por
https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/
http://www.szu.cz/tema/informace-pro-zadatele-o-odbornou-zpusobilost-por
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/zadost-o-osvedceni-odborne-zpusobilosti-1.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/zadost-o-osvedceni-odborne-zpusobilosti-1.html


Ukončil jsem 3 leté studium obor opravář zemědělských strojů. U zaměstnavatele budu 

jezdit s postřikovačem. Musím absolvovat základní kurz pro získání osvědčení I. stupně 

pro nakládáni s přípravky? 

Odpověď: Ne. 

V období 3 let po ukončení vzdělání s výučním listem (obory Zemědělec – farmář, Opravář 

zemědělských strojů, Zahradník) se považujete za držitele osvědčení I. stupně. Prokazujete se 

výučním listem. Ke konci tohoto období je třeba absolvovat doplňující školení u pověřených 

vzdělávacích zařízení a ta Vám vydají osvědčení I. stupně na další 3 roky. 

 

Ukončil jsem střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou obor Zahradnictví. 

Zaměstnavatel požaduje při nástupu do zaměstnání abych měl osvědčení II. stupně pro 

nakládání s přípravky. Musím absolvovat základní kurz? 

Odpověď: Ne 

V období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (obory Rostlinolékařství, 

Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, Mechanizace a služby) se považuje za držitele 

osvědčení II. stupně. Prokazujete se maturitním vysvědčením. Na konci 3 leté lhůty je třeba 

absolvovat doplňující školení u pověřených vzdělávacích zařízení a osvědčení Vám následně 

vydají inspektoři ÚKZÚZ s platností na dalších 5 let.  

 

Ukončil jsem vysokou školu zemědělskou. Pro získání osvědčení II. stupně musím absolvovat 

základní kurz? 

Odpověď: Pokud jste absolvoval magisterský program se zaměřením na fytotechniku, pak se v období 

3 let po ukončení studia považujete za držitele osvědčení II. stupně. Prokazujete se diplomem o 

zakončení studia. Na konci 3 leté lhůty je třeba absolvovat doplňující školení u pověřených 

vzdělávacích zařízení a osvědčení Vám následně vydají inspektoři ÚKZÚZ s platností na dalších 5 

let.  

 


