
ZKOUŠKA

TEST Ústní přezkoušení TEST

Absolvování 

základního kurzu 

ANO - 12 hodinový 

kurz 1 ve 

vzdělávacím 

zařízení3

NE NE NE 3 roky

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení1 ve 

vzdělávacím zařízení 3
NE NE 3 roky

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních 

činností nakládá s přípravky pod dohledem 

držitele II. nebo III. stupně.6

I. stupně

Na základě vzdělání 9 NE 3 roky

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení1 ve 

vzdělávacím zařízení 3
NE NE 3 roky

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních 

činností nakládá s přípravky pod dohledem 

držitele II. nebo III. stupně.6

I. stupně

Absolvování 

zaměstnavatelem 

organizovaného kurzu

ANO - 6 hodinový 

kurz 1 pořádaný 

zaměstnavatelem

NE NE NE 

Do konce kalendářního 

roku, v němž byl kurz 

absolvován.

Pouze pro výkon práce 

pro daného 

zaměstnavatele.

Tento kurz je možné 

absolvovat nejdříve za 2 

roky od absolvování 

předchozího kurzu. 

NE NE

Do konce 

kalendářního roku, 

v němž byl kurz 

absolvován

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních 

činností nakládá s přípravky pod dohledem 

držitele II. nebo III. stupně.6

I. stupně

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení1, 7 ve 

vzdělávacím zařízení 3
NE NE 5 let

Dokladu o absolvování 

srovnatelného školení 

zveřejněného 

ministerstvem.

NE NE 5 let

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení1, 7 ve 

vzdělávacím zařízení 3
NE NE 5 let

Dokladu o absolvování 

srovnatelného školení 

zveřejněného 

ministerstvem.

NE NE 5 let

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení1, 7 ve 

vzdělávacím zařízení 3
NE NE 5 let

Dokladu o absolvování 

srovnatelného školení 

zveřejněného 

ministerstvem.

NE NE 5 let

Ostatní informace

Způsob získání 

stupně osvědčení

Podmínky získání osvědčení odborné způsobilosti

Kolek
Doba platnosti 

osvědčení

Podmínky pro prodloužení osvědčení

Kolek
Doba platnosti 

osvědčení
Kdo musí mít osvědčení

Osoba je 

způsobilá k 

úkonům
ZÁKLADNÍ KURZ

ZKOUŠKA

Doplňující školení

I.

Absolvování 

základního kurzu a 

zkoušky (písemný 

test)

ANO - 15 hodinový 

kurz 1 ve 

vzdělávacím zařízení 
3

ANO - písemný test o 40 

otázkách na 90 minut (25 

otázek z oblasti nakládání 

s POR, 15 otázek z oblasti 

ochrany veřejného 

zdraví), správně min. 20 

otázek z oblasti nakládání 

s POR a min. 12 otázek z 

oblasti ochrany veřejného 

zdraví. Zkouška u ÚKZÚZ.

Za držitele osvědčení se považuje osoba v období 3 let po ukončení 

středního vzdělání s výučním listem (obory Zemědělec – farmář, 

Opravář zemědělských strojů, Zahradník).

NE ANO4 5 let

Na základě vzdělání 10

Za držitele osvědčení se považuje osoba v období 3 let po ukončení 

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).

Stupeň 

osvědčení

Způsob získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Prodloužení osvědčení

II.

I. a II. stupně

Osoba, která v rámci svých profesních 

činností používá přípravky, musí zajistit, aby 

nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad 

ním dohled fyzická osoba, která je držitelem 

osvědčení II.stupně 6

I. a II. stupně

Osoba, která v rámci svých profesních 

činností používá přípravky, musí zajistit, aby 

nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad 

ním dohled fyzická osoba, která je držitelem 

osvědčení II.stupně 6

I. a II. stupně

Na základě vzdělání 8
Podání žádosti u ÚKZÚZ o vydání Osvědčení o odborné způsobilosti 

(absolventi, keří splňují podmínky vzdělání pro rostlinolékaře)8 NE 5 let

Osoba, která v rámci svých profesních 

činností používá přípravky, musí zajistit, aby 

nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad 

ním dohled fyzická osoba, která je držitelem 

osvědčení II.stupně 6

NE 3 roky



Absolvování 

základního kurzu a 

zkoušky (písemný 

test +  ústní 

přezkoušení)

ANO - 18 hodinový 

kurz 1 ve 

vzdělávacím 

zařízení 3

ANO - písemný test o 40 

otázkách na 90 min (25 

otázek z oblasti 

nakládání s POR, 15 

otázek z oblasti ochrany 

veřejného zdraví), 

správně min. 22 otázek 

z oblasti nakládání s 

POR a min. 13 otázek z 

oblasti ochrany 

veřejného zdraví. 

Zkouška u ÚKZÚZ.

ANO -  3 otázky (2 z 

oblasti nakládání s 

POR, 1 z oblasti 

ochrany veřejného 

zdraví), 15 min. 

Zkouška u ÚKZÚZ.

ANO4 5 let

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení 1,7 ve 

vzdělávacím zařízení 3

ANO Test o 40 

otázkách na 90 

min. (25 otázek z 

oblasti nakládání 

s přípravky, 15 

otázek z oblasti 

ochrany 

veřejného 

zdraví). Zkouška 

u ÚKZUZ 7.

ANO4 5 let

Osoba, která v rámci svých profesních 

činností poskytuje poradenství, uvádí  na 

trh  přípravky pro profesionální použití 

(distributor musí zabezpečit, aby 

přípravky pro profesionální použití 

prodávala osoba, která je držitelem 

osvědčení III.  stupně
5
), pořádá základní, 

doplňující a zaměstnavatelem 

organizované kurzy 6

I., II. a III. 

stupně

Na základě vzdělání 
8 NE 5 let

ANO - Doplňující 8 

hodinové školení 1,7 ve 

vzdělávacím zařízení 
3

ANO Test o 40 

otázkách na 90 

min. (25 otázek z 

oblasti nakládání 

s přípravky, 15 

otázek z oblasti 

ochrany 

veřejného 

zdraví). Zkouška 

u ÚKZUZ 7.

ANO4 5 let

Osoba, která v rámci svých profesních 

činností poskytuje poradenství, uvádí  na 

trh  přípravky pro profesionální použití 

(distributor musí zabezpečit, aby 

přípravky pro profesionální použití 

prodávala osoba, která je držitelem 

osvědčení III.  stupně5), pořádá základní, 

doplňující a zaměstnavatelem 

organizované kurzy 
6

I., II. a III. 

stupně

1 1 vyučovací hodina 45 min
2 termín pro konání zkoušky vyhlášen min. 6 měsíců  přede dnem jejich konání.

4 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 86 c): Provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin - 200 Kč
5 § 46b odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb.
6 § 86  zákona č. 326/2004 Sb.
7 doplňující školení (a zkouška u III. stupně) musí být absolvováno v době platnosti osvědčení II. či III. stupně, jinak  musí být znovu absolvován základní kurz a  celá zkouška.

9 osoby se vzděláním dle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.
10 osoby se vzděláním dle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.

3 vzdělávací zařízení musí být pověřeno ministerstvem dle § 86a odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

8 osoby se vzděláním dle 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo § 82 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. - osvědčení na základě vzdělání nelze vystavit opakovaně (§ 86 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb.)

III.

Za držitele osvědčení se považuje osoba v období 5 let po 

splnění podmínky vzdělání pro rostlinolékaře8


