
Základní informace k postupu získání osvědčení o odborné 

způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Nevlastním žádné osvědčení o odborné způsobilosti vydané ÚKZÚZ a potřebuji jej získat 

– pokračujte bodem A). 

 Vlastním osvědčení o odborné způsobilosti s rozlišeným stupněm (I., II., III.) a potřebuji 

jej prodloužit. 

o osvědčení je platné – pokračujte bodem E). 

o osvědčení pozbylo platnosti 

Pouze osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby platnosti – pokračujte bodem 

E 1), 2). 

Osvědčení II. a III. stupně, která již pozbyla platnosti nelze prodloužit, je třeba 

postupovat jako v případě získání nového osvědčení. Pro II. stupeň pokračujete bodem 

C 3), pro III. stupeň bodem D 2). 

 Vlastním osvědčení o odborné způsobilosti nerozlišeného stupně (vydaným 

před 1. 1. 2013) a potřebuji jej prodloužit. 

Všechna tato osvědčení již pozbyla platnosti a nelze je prodloužit, je třeba postupovat 

jako v případě získání nového osvědčení.  

 Ztráta osvědčení – pokračujte bodem F). 

 

A) Jaký typ osvědčení potřebuji získat – I. nejnižší nebo II. či III. stupeň?  

1) V rámci své profesní činnosti aplikuji přípravky ručně či jako obsluha zařízení 

pro aplikaci přípravků nebo s nimi či jejich obaly manipuluji ve skladu, apod. a to vše 

pod dohledem osoby, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti vyššího 

stupně – postačuje mi osvědčení I. stupně – pokračujte bodem B). 

2) Organizuji a řídím práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin 

u  podnikající osoby, tj. jsem v pozici agronoma, farmáře, lesníka, zahradníka, školkaře, 

správce golfového hřiště, apod. – potřebuji osvědčení II. stupně – pokračujte bodem 

C). 

3) Poskytuji poradenství v oblasti ochrany rostlin nebo uvádím na trh přípravky 

pro profesionální použití nebo pořádám základní kurzy, doplňující školení nebo 

zaměstnavatelem organizované kurzy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti – 

potřebuji osvědčení III. stupně – pokračujte bodem D). 

 

 



B) Získání nového osvědčení I. stupně. 

1) Splňuji podmínky vzdělání, tj. jsem absolventem středního vzdělání s výučním listem 

(obory Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů, Zahradník), a od ukončení 

studia neuplynuly více jak 3 roky. 

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení výše 

uvedeného studia. Vlastní formulář osvědčení I. stupně se nevydává. 

 

2) Absolvovat základní kurz v délce 12 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe 

- Odkaz na seznam aktuálních školení zde 

- Osvědčení je vydáváno přímo vzdělávacím zařízením po absolvování kurzu. 

- Zkouška se nekoná. 

- Platnost osvědčení je 3 roky. 

- Ceny kurzů si stanovují vzdělávací zařízení sama. 

 

3) Absolvovat zaměstnavatelem organizovaný kurz v délce 6 hodin 

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba, která absolvovala 

zaměstnavatelem organizovaný kurz. Vlastní formulář osvědčení I. stupně se 

nevydává. 

- Zkouška se nekoná. 

- Platnost osvědčení je pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz 

absolvován. 

- Takto získané osvědčení je platné pouze pro výkon práce pro daného 

zaměstnavatele. 

 

 

C) Získání nového osvědčení II. stupně. 

1) Splňuji podmínky vzdělání, tj. jsem absolventem středního vzdělání s maturitní 

zkouškou (obory Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, 

Mechanizace a služby) nebo studia na vysoké škole (magisterský studijní program se 

zaměřením na fytotechniku), a od ukončení studia neuplynuly více jak 3 roky. 

- Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení výše 

uvedeného studia. Vlastní formulář osvědčení II. stupně se nevydává. 

 

2) Splňuji podmínky vzdělání rostlinolékaře, tj. jsem absolventem magisterského 

či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru 

rostlinolékařství nebo držitelem vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin 

nebo absolventem zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství. 

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o vydání osvědčení + doklad o dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená 

kopie). 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html


- Vydání osvědčení není zpoplatněno. 

- Platnost osvědčení je 5 let. 

 

3) Absolvovat základní kurz v délce 15 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  

- Odkaz na seznam aktuálních školení zde 

- Ceny kurzů si stanovují vzdělávací zařízení sama. 

- Vybrat si z termínů zkoušek – odkaz zde.  

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o zkoušku. K žádosti přiložit kolek v hodnotě 200 Kč a doklad o absolvovaném 

základním kurzu. 

- Zkouška se skládá z písemné části. 

- Další informace ke zkoušce jako zkušební řád, vzorové otázky, studijní materiály 

naleznete zde. 

- Platnost osvědčení je 5 let 

 

 

D) Získání nového osvědčení III. stupně. 

1) Splňuji podmínky vzdělání rostlinolékaře, tj. jsem absolventem magisterského 

či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru 

rostlinolékařství nebo držitelem vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin 

nebo absolventem zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství. 

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o vydání osvědčení + doklad o dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená 

kopie). 

- Vydání osvědčení není zpoplatněno. 

- Platnost osvědčení je 5 let. 

 

2) Absolvovat základní kurz v délce 18 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  

- Odkaz na seznam aktuálních školení zde 

- Ceny kurzů si stanovují vzdělávací zařízení sama. 

- Vybrat si z termínů zkoušek – odkaz zde.  

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o zkoušku. K žádosti přiložit kolek v hodnotě 200 Kč a doklad o absolvovaném 

základním kurzu. 

- Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. 

- Další informace ke zkoušce jako zkušební řád, vzorové otázky, studijní materiály 

naleznete zde. 

- Platnost osvědčení je 5 let 
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E) Prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

1) Prodloužení osvědčení I. stupně vydaného na základě absolvování základního 

12 hodinového kurzu nebo získaného na základě vzdělání (osoby v období 3 let po 

ukončení vzdělání v oborech jmenovaných v bodě C 1) 

- Absolvovat doplňující školení v délce 8 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného 

MZe – odkaz na seznam aktuálních školení zde. 

- Osvědčení je vydáváno přímo vzdělávacím zařízením po absolvování kurzu. 

- Zkouška se nekoná. 

- Platnost osvědčení je 3 roky. 

- Ceny kurzů si stanovují vzdělávací zařízení sama. 

 

2) Prodloužení osvědčení I. stupně získaného na základě absolvování 6 hodinového 

kurzu organizovaného zaměstnavatelem 

- Kurz je možné u zaměstnavatele absolvovat nejdříve za 2 roky od absolvování 

předchozího kurzu. 

- Platnost osvědčení je pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz 

absolvován. 

- Takto získané osvědčení je platné pouze pro výkon práce pro daného 

zaměstnavatele. 

- V ostatních případech je nutné postupovat jako při získání nového osvědčení I. 

stupně – tedy viz. body C 1 a C 2.  

 

3) Prodloužení osvědčení II. stupně 

- Absolvovat doplňující školení v délce 8 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného 

MZe – odkaz na seznam aktuálních školení zde (ceny kurzů si stanovují vzdělávací 

zařízení sama). 

- Nebo absolvovat srovnatelné školení zveřejněné MZe. 

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o vydání osvědčení, doklad o absolvovaném doplňujícím školení popř. 

srovnatelném školení MZe a původní platné osvědčení (doklad o dosaženém 

vzdělání – týká se osob, jež jsou držiteli osvědčení II. stupně na základě vzdělání 

dle bodu D 1). 

- Zkouška se nekoná. 

- Vydání osvědčení není zpoplatněno. 

- Platnost osvědčení je 5 let. 

 

4) Prodloužení osvědčení III. stupně 

- Absolvovat doplňující školení v délce 8 hodin u vzdělávacího zařízení pověřeného 

MZe – odkaz na seznam aktuálních školení zde. 

- Ceny kurzů si stanovují vzdělávací zařízení sama. 

- Vybrat si z termínů zkoušek – odkaz zde.  
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- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit žádost 

o zkoušku. K žádosti přiložit kolek v hodnotě 200 Kč, doklad o absolvovaném 

doplňujícím školení a původní platné osvědčení. 

- Zkouška se skládá z písemné části. 

- Další informace ke zkoušce jako zkušební řád, vzorové otázky, studijní materiály 

naleznete zde. 

- Platnost osvědčení je 5 let 

 

 

F) Ztráta osvědčení 

1) Osvědčení I. stupně 

- Požádat vzdělávací zařízení pověřené MZe, které kurz pořádalo o vydání duplikátu. 

2) Osvědčení II., III. stupně 

- Na kterékoliv pracoviště ÚKZÚZ Oddělení rostlinolékařské inspekce doručit 

písemnou žádost o vydání duplikátu. K žádosti přiložit kolek v hodnotě 100 Kč. 

(Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození, adresu 

trvalého pobytu, vlastnoruční podpis.) 

 

 

 

Formulář žádosti o zkoušku/prodloužení osvědčení – odkaz zde 
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