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• Vedením Registru poradců 
akreditovaných MZe je pověřen 
Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací

• Registr je provozován na 
stránkách https://agrobrana.cz/

• Informační činnost

o Zajištění provozu 
https://agronavigator.cz/

o Vkládání nových článků a 
informací pro zemědělskou 
veřejnost a zemědělské 
poradce.

• Akreditace poradců
• Kontrolní činnost
• Propagace poradenského 

sytému (výstavy, propagační 
letáky)

ZEMĚDĚLSKÝ 
PORADENSKÝ 
SYSTÉM (FARM 
ADVISORY SYSTEM)

https://agrobrana.cz/
https://agronavigator.cz/


PORADCI
Oblasti:
oZemědělství

oRostlinolékařství

oLesnictví

• PODOBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ

o Rostlinná výroba

o Živočišná výroba 

oOptimalizace hospodaření zemědělského podniku (ekonomika) 

o Ekologické zemědělství 

o Zemědělství a ochrana přírody a krajiny 

o Energetické využití agrárních produktů 

o Péče o půdu

o Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace

• PODOBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

o Rostlinolékařství v zemědělství

o Rostlinolékařství v lesnictví

• OBLAST LESNICTVÍ SE DÁLE NEČLENÍ



OBLAST
LESNICTVÍ

OBLAST
ROSTLINO-
LÉKAŘSTVÍ

OBLAST 
ZEMĚDĚLSTVÍ

3414109

Počet poradců v Registru podle oblastí akreditace k
31. 12. 2021. 

Celkem poradců v registru 154. 

Poznámka: někteří poradci jsou akreditováni ve více 
oblastech či podoblastech, proto prostý součet 
nesouhlasí.

PORADCI



CERTIFIKACE ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH 
PORADENSKÉ SLUŽBY 

Zapojení do certifikace je vhodné pro všechny poskytovatele poradenských služeb, 
kteří chtějí:

• Spolehlivě poskytovat proces poradenské služby v souladu s nejlepší praxí
• Zajistit a prokázat splnění požadavků v zemědělské oblasti
• Získat konkurenční výhodu a doložit svoji způsobilost 
• Garantovat svým zákazníkům sjednanou kvalitu dodávek poradenských služeb
• Standardizovat procesy poskytování poradenských služeb

• Zlepšovat svoji výkonnost při poskytování poradenských služeb



CERTIFIKACE ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH PORADENSKÉ SLUŽBY 

CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM ADVIDGREEN

• Upravuje certifikaci poradenské služby dle nastavených požadavků dle dokumentu “Požadavky na systém řízení 
poradenských subjektů poskytujících služby v oblasti zemědělství” schválený Poradou vedení MZe č. 15/2020 ze dne 
21. 4. 2020.

• Certifikační schéma bylo přezkoumáno dle pravidel evropské akreditace a uvedeno na seznam schválených schémat 
v 11/2020.

• Vlastníkem certifikačního schématu ADVIGREEN je Ústav zemědělské ekonomiky a informací.





NAVRHOVANÉ ZMĚNY V ZEMĚDĚLSKÉM ZNALOSTNÍM A INFORMAČNÍM 
SYSTÉMU ( AKIS) NA OBDOBÍ 2023-2027

• Certifikace subjektů poskytujících poradenství. 

• Zavedení podpory poradenství v rámci SP SZP.

• Modifikace národních dotačních programů.

• Rozšíření výcviku poradců v oblasti měkkých dovedností (např. facilitace, řízení skupin, projektové dovednosti)
pro nedostatečně rozvinuté formy inovací (např. kolektivní akce, včetně EIP skupin) různými formami výcviku
a sdílení zkušeností.

• Rozšíření portfolia témat, na která budou vzdělávání a poradenství cílena tak, aby odpovídala potřebám efektivního
zavedení intervencí SZP, a aby poradci měli nejaktuálnější informace (mj. ochrana životního prostředí, klimatická
změna a rychle se vyvíjející se oblast digitalizace zemědělství).

• Pestřejší formy výcviku poradců budou podporovat hlubší spolupráci mezi výzkumem a praxí.

• Intenzivnější propojení tradičních i nových aktérů v rámci AKIS (např. pomocí Sítě SZP, Koordinačního orgánu AKIS
a nově zapojením neformálních sítí či platforem).



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉHO ZNALOSTNÍHO A 
INFORMAČNÍHO SYSTÉM (AKIS) - NÁVRH



ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY A POUŽÍVÁNÍ 
PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Pověřená vzdělávací zařízení pro konání kurzů

• MZe dle zákona č. 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči, pověřuje vzdělávacího zařízení ke konání kurzů 
pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin.

• Aktuálně je pověřeno 50 vzdělávacích zařízení.

• Evidence těchto zařízení zveřejněna na webu MZe. 

Vzdělávání odborných školitelů

• MZe každoročně pořádá vzdělávací semináře pro odborné školitele zaměřené na aktuální problematiku. 

• Semináře jsou připraveny ve spolupráci s ÚKZÚZ, Českou rostlinolékařskou společností a dalšími odbornými 
společnostmi.

• Poslední dva roky se semináře pořádají on-line formou.



ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY A POUŽÍVÁNÍ 
PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Vzdělávání odborných pedagogů

• MZe každoročně pořádá vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky. 

• V loňském roce uspořádalo MZe ve spolupráci s ÚZEI webinář „Příprava pedagogických pracovníků na výuku ochrany 
rostlin v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) 

• Ve spolupráci s MŠMT při aktualizaci RVP středního odborného vzdělávání byly do učebních osnov rostlinné výroby 
vloženy nové moduly týkající se ochrany rostlin.

• Držiteli odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin jsou kromě absolventů 
kurzů též absolventi vybraných středoškolských oborů vzdělání (M obory - Rostlinolékařství, Agropodnikání, 
Zahradnictví, Vinohradnictví, Mechanizace a služby, H obory – Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, 
Zahradník) a absolventi  VŠ studijních programů se zaměřením na rostlinolékařství a fytotechniku.



DĚKUJI
ZA POZORNOST

Kontakty:  Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání 
e-mail jan.rados@mze.cz, telefonní číslo 221 812 412
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