Způsob získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Stupeň
osvědčení

I.

Podmínky získání osvědčení odborné způsobilosti
Způsob získání
stupně osvědčení

Absolvování kurzu

ZKOUŠKA
ZÁKLADNÍ KURZ

ANO - 12 hodinový
1
kurz ve vzdělávacím
3
zařízení

TEST

Ústní
přezkoušení

NE

NE

Ostatní informace

Prodloužení osvědčení

Kolek

Doba
platnosti
osvědčení

NE

5 let

Podmínky pro prodloužení
osvědčení
ZKOUŠKA
Doplňující
školení
TEST

ANO 8 hodinové
školení

1

NE

Kolek

Doba
platnosti
osvědčení

NE

5 let

zařízení

II.

Na základě vzdělání
8

Rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství,
držitelé vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrana rostlin.
Absolventi zahraniční VŠ v oboru Rostlinolékařství.)8

NE

III.

8

NE

ANO4

5 let

ANO - písemný test o 40
ANO - 3 otázky
otázkách (25 otázek z oblasti
(2 z oblasti
nakládání s POR, 15 otázek z
nakládání s POR,
oblasti ochrany veřejného z
1 z oblasti
draví, na 90 min, správně
ochrany
min. 22 otázek z oblasti
veřejného
nakládání s POR a min. 13
zdraví), 15 min,
otázek z oblasti ochrany
Zkouška u
veřejného zdraví. Zkouška u
ÚKZÚZ
ÚKZÚZ

NE

5 let

1

1 vyučovací hodina 45 min

2

termín pro konání zkoušky vyhlášen min. 1 rok přede dnem jejich konání.

školení1, 7

NE

NE

5 let

ANO 8 hodinové
školení1, 7

NE

NE

5 let

ANO4

5 let

NE

5 let

ANO Test o 40
otázkách (25 otázek
ANO Doplňující
z oblasti nakládání s
8 hodinové
přípravky, 15 otázek
školení 1 ve
z oblasti ochrany
vzdělávacím
veřejného zdraví) na
zařízení
90 min7. Zkouška u
ÚKZÚZ

Osoba, která v rámci svých profesních
činností používá přípravky, musí zajistit, aby
nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad I. a II. stupně
ním dohled fyzická osoba, která je držitelem

ANO Test o 40
otázkách (25 otázek
ANO Doplňující
z oblasti nakládání s
8 hodinové
přípravky, 15 otázek
1
školení ve
z oblasti ochrany
vzdělávacím
veřejného zdraví) na
zařízení
90 min7. Zkouška u
ÚKZÚZ

Osoba, která v rámci svých profesních
činností poskytuje poradenství, distribuuje
přípravky pro profesionální použití (prodej
ANO4

5 let

Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích- příloha 86 c): Provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin- 200 Kč

5

§ 46a odst.4 zákona č. 326/2004 Sb.

6

§ 86 a vyhláška č. 206/2012

7

doplňující školení musí být absolvováno v době platnosti osvědčení 2. či 3. stupně, jinak se musí absolvovat znovu kompletní zkouška.

I., II. a III.
stupně

doplňující kurzy 6
Osoba, která v rámci svých profesních
činností poskytuje poradenství, distribuuje
přípravky pro profes. použití (prodej
ANO4

5 let

vzdělávací zařízení musí být pověřeno ministerstvem a musí předložit materiály podle § 86a odstavce 3 zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů
4

maloobchodního balení nemusí mít OZ a
distributor velkoobchodního balení musí
zajistit, aby přípravky prodávala osoba s
Osvědčením III. stupně 5), pořádá základní a

3

8

Osoba, která v rámci svých profesních
činností používá přípravky, musí zajistit, aby
nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad I. a II. stupně
ním dohled fyzická osoba, která je držitelem

osvědčení II.stupně 6

Podání žádosti u ÚKZÚZ o vydání Osvědčení o odborné
způsobilosti (absolventi magisterských či doktorských stud.prog.
Rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství,
držitelé vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrana rostlin.
Absolventi zahraniční VŠ v oboru Rostlinolékařství.)8

ANO 8 hodinové

I. stupně

osvědčení II.stupně 6

Podání žádosti u ÚKZÚZ o vydání Osvědčení o odborné
způsobilosti (absolventi magisterských či doktorských stud.prog.

Absolvování testu a
ústního zkoušení

Na základě vzdělání

otázkách na 90 minut,
správně min. 20 otázek z
oblasti nakládání s POR a
min. 12 otázek z oblasti
ochrany veřejného zdraví.
Zkouška u ÚKZÚZ

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních
činností nakládá s přípravky pod dohledem

Osoba je
způsobilá k
úkonům

držitele II. nebo III. stupně.6

ANO - písemný test o 40
ANO - 15 hodinový
Absolvování kurzu a
kurz 1 ve vzdělávacím
písemný test

Kdo musí mít osvědčení

Zákon č. 199/2012 Sb. článek II Přechodná ustanovení: Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č.326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, na jejich žádost vydá od 1.ledna 2013 ÚKZÚZ osvědčení druhého nebo třetího stupně

maloobchodního balení nemusí mít OZ a
distributor velkoobchodního balení musí
zajistit, aby přípravky prodávala osoba s
Osvědčením III. stupně 5), pořádá základní a
doplňující kurzy 6

I., II. a III.
stupně

