
Nejčastější otázky a odpovědi. 

 

Od kdy a pod jakým číslem bude platit novela rostlinolékařského zákona? 

Odpověď: Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů je schválená pod zákonem č. 299/2017 Sb. Účinnost této novely je od 1. 

12. 2017. 

 

V lednu 2018 mi končí platnost osvědčení I. stupně. Pokud si osvědčení prodloužím do konce 

listopadu, bude mi prodlouženo o 5 let? 

Odpověď: NE. Novela rostlinolékařského zákona zkrátila platnost nově vydávaných osvědčení 

(od 1. 12. 2017) na 3 roky. Z důvodu, že zákon hovoří v § 86 odst. 1) takto: „ … Po uplynutí 

platnosti osvědčení I. stupně vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího 

školení nové osvědčení I. stupně s platností 3 let.“, musí se při vydání „prodlužovacího“ 

osvědčení řídit již podle nového znění zákona. 

 

V roce 2013 mi bylo vydáno osvědčení III. stupně na základě splnění podmínek vzdělání 

(rostlinolékaře). Jak mám postupovat, pokud budu požadovat jeho prodloužení? 

Odpověď: Ano, ÚKZÚZ vydává osvědčení třetího stupně o odborné způsobilosti fyzické osobě, 

která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5. Platnost tohoto 

osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané 

zkoušky.  

Avšak upozorňujeme, že podle současného znění zákona č. 326/2004 Sb., nelze opakovaně 

vydávat osvědčení na základě splnění podmínek vzdělání. Skončila-li platnost tohoto 

osvědčení, je možné nové osvědčení získat pouze na základě úspěšně vykonané zkoušky (§ 86 

odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění). 

 

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

školení s absolvováním písemného testu? 

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

musíte absolvovat jak písemnou část zkoušky, tak ústní. 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 pověřená školicí střediska Ministerstvem zemědělství. Jejich 

seznam lze dohledat na veřejných stránkách MZe či ÚKZÚZ. 

Odkaz na stránky ÚKZÚZ: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-

inspekce/odborna-zpusobilost/pro-verejnost/seznam-vzdelavacich-zarizeni-1.html  

 

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

Odpověď: seznam naleznete na veřejných stránkách ÚKZÚZ na odkazu: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/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 

rostlinolékařské inspekce. Kontakty naleznete na veřejných stránkách ÚKZÚZ. K vydání 

prodlužovacího osvědčení je zapotřebí podat žádost a doklad o absolvování školení.  

Vzor žádosti lze najít na odkazu:   

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/pro-

verejnost/ 

 

Je vydání prodlužovacího osvědčení II. stupně zpoplatněno? 

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

 

Jsou zveřejněny zkušební otázky? 

Odpověď: ANO pro oblast nakládání s přípravky jsou zveřejněny testové i ústní otázky na 

veřejných stránkách ÚKZÚZ na odkazu: 
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http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/pro-

verejnost/ 

Odpověď: NE pro oblast veřejného zdraví. V současné době Státní zdravotní ústav zřídil na 

svých veřejných stránkách odkaz pro odbornou způsobilost, kde by měly být v průběhu roku 

informace ke zkušebním otázkám. Odkaz: 

http://www.szu.cz/tema/informace-pro-zadatele-o-odbornou-zpusobilost-por 

 

Je vydána nějaká příručka k odborné způsobilosti? 

Odpověď: ANO  

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

stáhnout na odkazu: 

http://www.apic-ak.cz/spravne-a-bezpecne-pouzivani-pripravku-na-ochranu-rostlin.php 

* ÚKZÚZ vydalo Informační leták k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (vč. Verze 

v německém jazyce): 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/publikace-opor/ostatni-clanky-a-

publikace/  

* studijní materiály pro oblast veřejného zdraví jsou v současné době pouze v elektronické 

verzi na veřejných stránkách Státního zdravotního ústavu (viz výše pod otázkou ke 

zkušebním otázkám): 

http://www.szu.cz/tema/informace-pro-zadatele-o-odbornou-zpusobilost-por 

 

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

odcizení)? 

O duplikáty lze žádat na regionálních pracovištích Oddělení rostlinolékařské inspekce ÚKZÚZ. 

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

poplatcích kolkem o hodnotě 100,- Kč. 

 

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

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

pořadové číslo osvědčení. 

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. 
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