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Statistika ÚKZÚZ

Počty vydaných osvědčení II. a III. stupně - ÚKZÚZ

2015 2859

2016 5316

2017 2916

2018 3320

2019 2709

2020 1875



Tiskové zprávy



Tiskové zprávy

• Osvědčení končí platnost v době vyhlášeného stavu pandemické

pohotovosti (době, kdy kurzy nemohou probíhat či silně omezeně):

I. stupeň - podání přihlášky na kurz do vzdělávacího zařízení

II., III. stupeň - podat ţádost o prodlouţení osvědčení na ÚKZÚZ v době

platnosti osvědčení (vzdělávací zařízení přijímají přihlášky na kurz i v době,

kdy školení nemohou probíhat)



Tiskové zprávy

• Pro výkon povolání je třeba osvědčení, ale ţadatel dosud není

drţitelem ţádného osvědčení:

Po dobu vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti (či přesně

stanoveného období) bude akceptováno namísto osvědčení podání

přihlášky do vzdělávacího zařízení k jeho získání. (Při prodeji přípravků

pro profesionální uživatele si distributor může ověřit u školícího střediska,

zdali je dotyčný na kurz přihlášen.)



Nové umístění informací k OZ 



Seznam školení



Ţádost o prodlouţení osvědčení (zkoušku)



Ţádost o prodlouţení osvědčení (zkoušku) - PDF



Distanční výuka

Není z pohledu ÚKZÚZ vhodným řešením, a to z níţe uvedených důvodů:

• Nemoţnost zajištění dostatečné kvality přenosu v průběhu online výuky

ze strany účastníků – účastníci kurzu, kteří nemají potřebné technické

vybavení by byli znevýhodněni

• Není moţné zajistit ověření účasti po celou dobu školení

• Školení mají nejen teoretickou ale i praktickou část, kterou nelze

adekvátně nahradit pouze online přenosem (z tohoto důvodu tedy ani

není moţná výuka čistě formou e-learningu)

• V průběhu školení je čas věnován i dotazům účastníků k aktuálním

problémům, s kterými se v praxi setkávají, tedy opět pouze forma e-

learning není vhodná



Distanční výuka

Vzdělávací zařízení byla informována o akceptovatelné formě výuky:

• Účastníci fyzicky přítomni ve vzdělávacím zařízení, rozdělí se do

samostatných místností v počtu dle aktuálních vládních nařízení

• V místnosti bude pro kaţdého připraven počítač, popř. projektor

s plátnem.

• Projev přednášejícího bude z jiné místnosti přenášen do všech

místností s danými účastníky.

• Přednášející následně fyzicky všechny skupiny obchází pro vyjasnění

dotazů či řešení praktické ukázky (př. OOPP, …).“



Rozdělení odborné způsobilosti do třech stupňů

I. stupeň

obsluha ZAP, 
skladník 

II. stupeň

Řídí nakládání s POR

agronom, farmář, lesník, 
zahradník, správce 
golfového hřiště 

III. stupeň
poskytuje poradenství, 
distributor 
profesionálních POR, 
pořádá kurzy a školení pro 
získání osvědčení OZ



I. stupeň odborné způsobilosti

• Za drţitele osvědčení I. stupně se povaţuje téţ osoba v období 3 
let po ukončení SŠ s výučním listem v oborech stanovených 
vyhl. č. 206/2012 Sb.



I. stupeň odborné způsobilosti

• Toto osvědčení vydá po absolvování základního kurzu (12 

hod) vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem 

zemědělství. 

• Osvědčení se vydává s platností na dobu 3 let. 

• Prodlouţení platnosti = absolvování doplňujícího školení (8 

hod)



II. stupeň odborné způsobilosti

• Za drţitele osvědčení II. stupně se povaţuje téţ osoba v období 3 
let po ukončení SŠ s maturitní zkouškou nebo studia VŠ v 
oborech stanovených vyhl. č. 206/2012 Sb.



II. stupeň odborné způsobilosti

§ 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.

• Osoba, která v rámci svých profesních činností pouţívá přípravky, 

musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním 

dohled fyzická osoba, jeţ je drţitelem osvědčení druhého stupně. 

• Osvědčení druhého stupně vydá ÚKZÚZ osobě, která splňuje 

podmínky vzdělání pro rostlinolékaře, nebo absolvuje základní kurz 

(15 hod) a úspěšně vykoná zkoušku. 

• Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. 

• Prodlouţení platnosti = absolvování doplňujícího školení (8 hod)



III. stupeň odborné způsobilosti

• Osvědčení třetího stupně vydá ÚKZÚZ osobě, která 
absolvuje základní kurz (18 hod) a úspěšně vykoná 
zkoušku. 

• Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. 

• Prodlouţení platnosti = absolvování doplňujícího školení (8 
hod) a úspěšné vykonání zkoušky.

• Za drţitele osvědčení III. stupně se povaţuje téţ osoba v 
období 5 let po ukončení VŠ – rostlinolékař (§ 82 odst. 3, 6 
RL zákona).



Děkuji za pozornost

Jméno: Ing. Jaroslava Engelová

Telefon: 606 034 546

e-mail: jaroslava.engelova@ukzuz.cz

Pracoviště: Oddělení kontroly zemědělských vstupů

Adresa pracoviště: Masarykova 66, 415 01 Teplice


